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Fransız mahafili 
endişe gösteriyor 

Bütün · Avrupaya ·sirayeti 
uhtemel bir harı)ten 'korkuluyor 

..... 
•: 2 (R•dyo) P•rl• •IY••I ve ••kert 

flll •imdi beynelmllel vaziy eti fevkallde 
•ddetmektedlr. Allkadar mahafllde 

olan fikir fudur: Harp patlar•• uzun 
ve bUtUn Avrupaya yayllacaktır. 

Bllh•••a Fransız h•rlclye nazırının Çeko•· 

A HARiTASINDA 
LIREN BiR iSiM : 

Hatay 
devleti 

a h . b' .. 1 nya arıtasına ır ısım l 
daha katıldı: Hatay Dev· 
leti. Anadolu yarım ada

~bunda yer alan bu devle· 
. Yrni Türk, Nüvesi Türk, 
1 Tark olduau gibi, üzerinde 

~rta toprakta Türktür. 

lovakya hakkındaki • on kat'f beyanah, Fransa 
nın her hangi bir gUçlUk karfı•ında kuvvetle 
mukabele edecellnln açık bir dellll olar•k 
kabul edllmektedlr. 

ISKENDERUNDAN BiR GÖRÜNÜŞ 
it, bugünkü Hatay dünkü 
~İldir. Bugün Hatay müs· 

i fıe ~arlık olmu~. esas prensip· 
· ~ktan alan bir Cümhuriyet 

Ortc U"'!'uttur. 
~ ... _"''ili davbının bu büyük 
'""Vfltında iftihar duyuyor ve 

~ Fransızlar Çek-Südet 
ı. 

ltaçoaonden, en büyük in· 
~dar yıllardanberi eşsiz bir r1nde kıvranan Hatay, niha· 
~iGi günO gördü. Artık bu 
11 aklar ve Türk kanını ta· 
•taylı, kendi idaresini ken
. •imanın gururu ve sevinci 
r. 

'b• 
" 

1ıde hem Hatay istiklalinin 
u görmüş ve hemde dost ! 

. •rı, Hatay istiklalini tanımak• 
:: doatıuauna verdiği kıy· j 

•termiş bulunmasından do- I 
~n b~r sürurla meşbu'uz! 

Y rtıılli meclisinin açıldığı 
l\dönümündeyiz. Dün, ayni 

et.' F'ransanın , Türkiyeye et· 
QQ •n tahakkukunu da gördüğü · 
'fd:':o. 
'ltı,j t_& evvel, çöp kadar bir 

1 
•le kara bahtımızı aydın· 

~arı Ulu Önder Atatürk, 
~ 'QYısız milli davalardan 

ltı 'v Q<lnde Hataya, nur, hayat 
() 6tdi. 
""rı h 'aftı er işareti mutlak tahak-
b111 '••nı bulmağa muvaffak 
"cı. arı bir kuvvettir. O, ayni 
~ rarattığını elile yaşatmak 

Q,li: 1~ bir kuvvettir de. 

ile çok likadar • • 
ışı 

Bay Bonne Alman elçisi ile 
dün mühim konuşmalar yaptı 

lngilterenin Berlin elçisi Londradan 
dün sabah berline avdet etti 

Berlir: 2 [Radyo} - lngilterenin , 
1 

Berlin büyük elçisi bu sabah Londra • M ı • • 
dan Berline gelmiştir. Elçinin yarın areşa ımız 
(buğün) Alman ricalı ile ehemmiyet· · • • 

li temaslar yapacağı söylenmekt~dir. şehrımızde 
Bu temaslar mcvzuunun Çek - Sudd 
mese esi olduğuda ilav~ edilmektedir 

Paris: 2 [Radyo]- Hariciye nazırı s·· •• k merası·mıe 
Bay Bonne'nin bu sabah Alman elçi- UYU 
sile yaptığı mülakat siyasi mahafılde · k ı d " } d 
büyük bir ehcmmiyeıle karşdanmıştır.ı arşı an ı, ugur an 1 

iki devlet adamı bu mülakat 
esnasında Çek- Südet işi üzerinde 1 Şark manevralarında Vt" Elizk· 
geniş bir fıkir teatisinde bulunmu~tur. da yapılan büyiik geçit resminde 
Söylendiğ-ine, edildiğine göre bay b I G I K B k 
Bonne, Alman elçisine Fral'sanın kat u onan e~e urmay aş ant 
i noktainazaıını ihsl1s etmiştir. Mar«'şal Fevzı Çakmak yanlarında 

Yedinci Tümen komutanı bulundu 
~. b gı~.i Hatayın da, Hatay· 

bi; 'va ugun için borçlu olduğu 
'i, tı tfık vardır: Atatürk. 
•t 'v:·klı olarak öğüneceği bir 

'dır: Türklük. 
1 

LindbergTürki-
1 yeye geliyor 

ğu hal,le S'1at 7,45 geçe posta tre 

nine ~ağlı hususi vagonlarilc Eli 
zı ı<tan ~t-hrimize gelmiş ve durakta 

vali T rvfık Hadi Baysal, garnizon

daki subaylar, hükumd erka ıu ve 

halk tarafından karşılanmışlardır. TÜRKSÖZO 

~sır· Filistin 
Ududunda 

.......... 
t'l>l bi ar bir istasyon 
~1111.•ını yaktılar 

~ ~ 2 ( Radyo ) - Mıs1r
~ L."dunda tethişçi Filistin 

Qlt. 
~lasyonu yakmışlardır. 

l:i\ı Mısır hülttimeti bu 
•tına askeri kuvvetler 

kırar vermiştir • 

1 
Hav. s ajansı Moskovadan bil 

diriyor: 

Miralay Lindberg dün tayyare· 
sile Moskovadaki tayyare meyda· 

modan hareket etmiş, Haırkova git 

miştir. Harkovdan Rostofa , sonra 

da bazı başka şehirlere uğrıyarak 
Tiflise gidecektir. 

Söylt'ndiğine göre,miralay Lind· 
berg, M~skova tarikilt- Avrupaya 

dönmiyec· ktir. Havalar iyi olursa , 

Rusyadan Romanyaya , oradan da 
Türkiyeye gelecektiı. 

Lindbergi Moskova tayyare 

meydamnda Amerikan sefaret er 

kim ve Rus hava kurumu azalan 
uğurlamıştır· 

Lindbergin .seyahatinin maksadı, 

Marrşalimiz; krndilerini karşı 

lıyanların ellerini sıkarak hattrlarını 

sormuş ve bir müddtt bekleme 

salonunda istirahat ettikten sonra 

aym trenle lstanbula hareket etmiş 
ve hararetle uğurlanmışlardır . 

Rus tayyarcciliğinin yeni inkişafla 
rım tetkik etmekti . Öğrenildiğine 
göre, Lindherg Rus hava kurumu 
nun müdürü Lostion ve Kutup tet. 

kikçileri Dr. Şmit ile Prajanyinle, 

Rusya ile Birleşik Amt-rika hüku· 
metleri arasında bir hava hattı te. 

sisine dair müzakereye giriştiğini 

eö !emektedir • 

Pazarlıksız 
Satış 

Kanunu 
Bir Teşrinievvelde 

meriyet mevkiine giriyor 

Ankara: 2 (Hususi muhabirimiz 

tel~fonla bildiriyor ) - Pazarlıksız 
sabf kınunu tatbikatı hakkında not: 

Perakende ticarette pazarltksız sa
hş anecbuıiydine dair olan 3489 
numarah kanun 1 Eyh'.ildan itibaren 

meriycte girmiş bulunmaktadır. Şu 
kadar ki, pazarhksız satış ve etiket 

usulünün hangi şehirlerde hangi 
m~eler için ve ne suretle tatbilr 

edilecetine dair kararname çıktık· 
tan sonradır ki mezkur kanunun ilk 

dde oluak tatbikatına geçilecektir. 
Bu maksatla iktisat vekaletince 

ilk kararname projesi hazırlanarak 
icra vekilleri heyetinin tetkik ve 
taatikine arzedilıniştir. 

Yeni ders yılına girerken 

Orta tedrisatta faaliyet 
Oç T .evvelde başlıyacak 
Yüksek tahsil kadroları vaziyeti 

Y t'ni ders yılı başlamak üzere ı 
bulunuyor. Şimdilik lise ve orta mek· 1 
tPplere müraacaat azdır. Çünkü ik· 
mal imtihanlarının neticeleri alınmış 

değildir. 

Maarif Vekaleti, 3 birinci teşrin 
pazartesi günü bütün Türkiye dahi
lindeki mekteplerde tedrisata başla. 
nacağını maarif müdürlüklerine bil
dirmiştir. O zamana kadar mektep· 
!erdeki hazırlıklar ikmal edilecektir. 

Maarif vekaleti, bütün vilayetler· 
den mektep ve muallim kadrolarına 
ait cetvelleri almıştır. Vekalet bir ta· 
raftan kayıt muamdelerinini tekem· 
mülünü beklemek, diter taraftan da 
ay başında muallimlerin tayin etmek 
için yeni kadroyu 15 eyllllde ilan e• 
decektir. 

Üniversite fakülteleriyle diğer 
yüksek mekteplerde kayıt ve kabul 

muamelatına iki eyhil cuma gunun
den itibaren başlanacaktır. BJ sene 
liselerin son senelerinde muvaffaki· 
yet dereces:nin çok yüksek olması· 
na mukabil üniversite fakülteleriyle 
bir kısım yüksek mekteplerde mu· 
vaffakiyet derecesinin çok düşük bu· 
lunuşunun 938·939 ders yılında üni· 
versite talebe kadrnsunu şimdiye ka· 
dar görülmemiş derecede yükseltece· 
ğini göstermektedir. 
Başta hukuk olmak üzre bazı fakülte• 

lerde bu günkü talebe mevcudunu is· 
tiab edecek sınıflar bulunmamakta· 
dır. Hukuk birinci sımfında bütün ta 
lehe derse gelse oturacak defiJ du
racak yer dahi bulmata imkan bulun• 
mamaktadır. Bu vaziyette bu sene 
talebenin daha da çoğalmasile ne ya 
pdacağı mühim bir mesele teşkil ~t
mektedir. 

Bu projeye nazaran mezkur ka

nunun şimdilik Ankara, lstanbul, iz 

mir şehirleri belediye hududlart da· 
bilinde tatbiki derpi~ edilmektedir. 

Bu şehirlerde pazarhksız satış 
uaılüne tabi tutulması düşünülen 

maddeler başlıca gıda maddeleri 
mahrukat ve giyecek eşya,ı gibi 

en zaruri ihtiyaçlara cevap veren 

maddelerdir. 

Tokyo hükômeti 

! çANG-HAY-ŞEKiN TES· 
LiM OLMASINI iSTiYOR 

' l Japon harbiye nazırının beyanatı 3-189 numaralı kaaun çok yer 
leşmiş bir itiyat bahse mevzu oldu 
tundan pazarltksız usulü tatbikatmda Londra : 2 ( R .. lyo ) - Tokyo-

teJric esasını derpiş etmiştir. Bunun 
' dan bildiriliyor : 

Japon harbiye nazırı General 
içindir ki ilk tatbikat nttice•cri ,Jde ltegaki beyanatta bulunarak demiş· 
edildikten ve gerek tüccaı ve esnaf tir ki : 

bu yeni satış usulüne a1ıştıktan son· Hankeu· muh sara etmekle Ja· 
ra tedricen kanunun tatbik sahası ponya sulhu detil , Çang·Kay·Şekin 
gmişletilecektir . Pazarhksız satış teslim olmasım istiyor. Çin hükumeti 
mecburiyetine dair 3489 numaralı Mareşalden vazgeçer, Komünist aleyh· 
kanun fiyatlartn tekevvününe mü tarı ve Japon taraftarı Çin unsurlariJe 
Jahale etmemektedir. Bu kanun fi birleşirse kendlsile ancak o zaman 

yatlarm hükumet tarafmdan tayini anlaşabiliriz. Çang-Kay·Şek eter bu 

f 
şartı kabul etmiyecek olursa , ken· 

veya iyatlara narh konınası gibi disi Çinin iç taraflarına doğru rical 
hükmü muhtevi dt>ğildir. etmek ve orada hiç bir nüfuzu ol-

3489 numaralı kanunun gayt'si mıyacak olan mahalli bir rejim kur• 
perakenJe satışlarda cari olagelen mak mecbıırıyetinde kalır . işte Ja· 
pazarlık itiyadını ortadan kaldırmak ponyanın detişıniyecek olan hedef-
ve yerine pazarlıksız maktu fiyatla leri bunlardır . ,, 

satış usulünü koymaktadır. j i; Londra : 2 ( Radyo )- Üç gün• 
Bu maksatla kanun prrakende · f: denberi Yuşiyan mıntıkctsında çok 

1 
şiddetli muh:uebcler c• reyan elmek· 

satılan ve kararname ile tayin edile 1 tedir . Japon ha,·a filoları bu mınh· 
cek olan mallar üzerine fiyatı göste 1 kayı şiddetle bombardıman etmekte· 
rir etiket koması ve böylece ilan e-1 MAREŞAL ~AN KAY ŞEK dirlcr . 

dil'n fiyatlarm altmda veya üstünde ------------------

bir fiyat ile satış yapılmaması mec· 1 
buriycti ve bazı madddrr içinde 

halkan satın alırken iyi ve saf kalilt 

rr olan maldan karışık veya aıii o· 

lanlannı ayırabilm~si için kalitenin 

de etiketlerle ilanına dair hiikümler 

ihtiva etmektedir. Bu hüküm!erin ne 

suretle tatbik edileceA'i de hazırlan · 

mış olan kararnamede ta}İn ve tes 

bit edilmiştir. Kararname projesi ic 

ra vekilleri heyetince teklif vechile 

kabul edildiği takdirde ilk Teşrin 
1938 tarihinde meriycte girecek 

ve bu tarihte .:H09. ııumarah ka· 

nunun kararname hükümleri dahilin 

de hnkara lstanbul ve lzmirde 

tatbikine ba~lanmış olacaktır. 

Suriye Başvekil;nin 
Paris temasları 

Roma hükômeti de 
Y ahudi'leri koğuyor 

İtalya nazırlar meclisi Yahudilerin 
tabiiyetten tardı kararını verdi 

Roma : 2 [Radyo) - Muasollnlnln dUn •k••m verdlll zl~•
fette bUtUn nazırlar hazır bulunmu,ıardır. 1 Klnunaanl 19t9 
dan •onra Llbyada yerıe,en Yahudi ve Hrl•tlyanıarın hudud 

harici edllme•l ve b llh•••• Ya· 
hudllerln ltalyan tabllr etinden 

. terdi hakkındaki ta•avvurl • r mu . 
zakere edilmiş ve kat'iyet kesbet· 
miştir . Bu mevzu dahilinde bir de 
k. nun sureti teshil edilmiştir. 

Finlandiyalı güreşçiler 
Ankaraya geldi 

Hava kampında 
iki ayda 18672 

defa uçus yadıldı 

Paris : 2 ( Radyo ) - Burada 

bulunan Suriye Başvekili C"ma 

1 Mardam bugün Bay Bonne ile gö- ı 
ıüşmüştür.Bu görüşmede Hutzingcr 

1 de hazır bulunmuttur. 

Arıkan• : 2 ( Telefonla) - Fin 
landiyalı güreşçiler bugün saat 9,30 
da buraya gelmişler ve Ankara 1 

Spoı gençliği tarafuidan hararetle 
1 

karf ılanmıılardır • 

Ankara: 2 (T de fonla) - Tfü k 
kuşu lnönü kampında iki ay içinde 

taltbeler miz 18672 uçuş yapmışlar· 
dır. Bu rakam faaliyet hakkında çok 
şayanı memnuniyet bir netice olarak 

kabul edilmektedir. 



3 Eylül t 

Her yerden Koğulan 

Günün meseleleri 
, ..................... ______________________________ ..._, 

il 1

, ~ORDŞL&: 
Ş e itil Ü lr itil <§\ it) e lr 0 G lr Ü Zaruret!.o 

ı~-----------------------------------------·------~ı; H DiLE ....... ~~ 'Tekaüt ve dulların 1 

aylıkları 
İngilt'ereye alınmahmı? 

} almdıler lta/3 ada ula lwğulu3 or. Diin grle11 bir ajarıs lıaberi ıurm 
bıldırdi. Orta Avrupa dan garba doğru başla) a11 l alıudı 'ıicreti bazı 
memlel.etleri endı.şP) e dii<•iirmiiş, bu ararirı lngilteredP lmçok kişi, 
memlekete. 1reten bu muhaciıleriıı lngiliz ırl.ırıı lıozacal. lanrıdan bııh
setmi§lir. } alıudılerrn memlel.ete alınmwnası lıakk11ıdal.ı bu cere)·arırı 
lngilız muharırlerirıden Gordon J/elıle~ bir J llZIStnda n rnp vcriJ ur. 
} azıyı telnıihan rıaJ.lediyoruz: 

uç 
Maliyeden maaş almakta olan 

askeri ve mülki tekaüt, dul ve ye. 
timl.!rin üç aylıkları önümüzdeki pa · ı 
zartesi gününden itibaren verilmeğc 
başlanacaktır. 

Verilen ınühlet bitti 

Bundan üç sene evvel değerli 1 
bir lngiliz hükumet adamı da, v·.tan· 
perverlik hislerine kapılarak ''fngi· 
lizler emirlerini bir İtalyandan ala. 

Caddeler üzerinde bulunan ev, 
dünyasında Ceyms Visler, ticaret sa b mağaza ve dükkanların sıva ve a-
basında Gordon Salfir vardır. 

m<tzlar,, demişti. 

Buna karşı; "Benjamin Disraeli' 
yi unuttunuz mu,, demek ldzımıdı. 

Hakikat olan bir şey varsa 
da şudur ki, fngilterenin kuvveti, 
başka kandan olanları kendi kanında 
yoğııımak ve onu kendi vücuduna 
maletmektir. Disraeli de bunun en 
güzel bir misalidir: 

Bir zamanlar lngilterenin başve
killiğini etmiş elan Venedikli bir Ya. ı 
hudirıin oğludur" Annesi de hal yan 

dır. 1 
lngiliz siyaset ve ilim sahasında 

aslen ecnebi daha bir çok simalara 
tesadüf etmek kabildir. Bunlar ara
sinda bilhassa Baring ailesi geliyor. 
On sekizinci asırda Almanyada L1;1· 
terin nazırlarından biri olan Baringin 
evlatlarından biri: Con Baring, lngil- 1 

terede şimal denizini ticarete açmış · 
ve bu suretle büyük Britanyanın de. 
niz ticaretini meydana getirmiştir. 

Markoninin anne tarafındL.n İr 
danalandırılmaları için belediye ta-
rafından verilmiş olan mühlet bitmiş 

lnndalı baba tarafından İtalyan olma olduğundan l>unları yaptırmıyanlar 
sı onu gerek lngiltere, gerek ftllya hakkında zabıtlar tutulmağa başlan 
için faydalı bir şahsiyet yapmiştir. t 
M k · k f · "lk t ··b l · · · ı' mış ır. ar onı, eş ının ı ecru e erı ıçın 
ancak lngilteredc imkan bulmuş, tel-

1 ~Milli 
sizin ilk temeli Londrada atılarak ~ 
ilk telsiz dalgaları oradan neşredil- 1 

Emlak müdürlüğü 

. vekilliği 
miştir. Bugün bu sayede İngiltere 1 
Radyo sahasında başta gelen bir 1 
memleket olmuştur. 

Ankara Milli Emlak memurlu
ğuna tayin edildiğini yazdığımız 

Saffetin yerine vilayetimiz Varidat 
Müdürü Cemal f an vekaleten tayin 
edilmiştir. Cemal Tan her iki vazi
feyi birden görecektir. 

Bugün Avusturyadan fngiltereye 
gelen Dr. Froydun da bundan sonra 
lngiliz ilmine büyük bir faydası ol· 
mıyacağını kim iddia edebilir? Viy'l· 
nalı alimin psikanaliz ismi ile tanın· 
mış olan usulii tıb sahasında büyük İki kıpti kızının marifeti 
bir inkılaptır. Bugün alimin bu çalış· 
malarına Londra laboratuvarları uü· 
yük bir if tıharla kapılarını açabilir
ler. 

·-·~-----------t.ae='N? ........... ..-...-.. 
Le o ben ınahkemesinde 

Katmerli suç 

Manifaturacı Haşim oğlu Hüse 1 
yin; dükkanında müşterilerile meşgul 
bulunduğu sırada kıpti Ahmet kızı 1 

Feride ve Mehmet kızı Cemile tara. 
fından bir top bezinin çalındığını 
şikayet etmesi üzerine bu iki kıptı 

kızı çaldıkları bir top bezle yakalan.1 
mış ve haklarında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

Esrarcılar la 
mücadele 

Zabıtamız; son günler içinde 
kaçakçı, esrarkeş, kumarc.ılarla ve 
Üzerlerinde envai silah ve bıçak 

taşıyanlarla ehemmiy~tli bir surette 
mücadele etmeğe başlamıştır. 

Bu cümleden olarak sabıkalı 
!ardan Kilisli Hasan oğlu Ali Yıl· 

mazın ötekine betikine esrar sattı

ğını görmüş ve bunu cürmü mf.'ş• 

but halinde yakalamak için tertibat 
almıştır. 

Ali Yılmaz; evvelki gün Tilki 
Ahmet adında birisine esrar satar· 
ken kapana kıstırılmıştır. Ali Yıl- · 
maz bu vaziyeti görünce elindeki 
esrarı ortadan yok etmek için 
ağzına atıp yutmak istemiş ise de 
buru vakıt bulamamış ve esrar ağ· 
zmdan alınmıştır. Ali Yılmaz esrarla 
birlikte adliyeye teslim ve sorguya 
çekildikten sonra tevkif edilmiştir. 

Saimbeylide şüpheli 
ruam hastalığı 

Saimbeyli kazası hayvanlarının 
bazılarında şiiphelı ruam görüldüğü 
vilayetimiz baş :veterinerliğine bil 
dirilmiş,. hastalığın teşhisi ve iazım
gelen tedbirlerin alınması için oraya 
bir veteı iner gönderilmiştir. 

Evlerinde kaçak eşya 
bulunduranlar 

Erzinli Mustafa mahallesinde 
oturan Pala Osman Jğlu Mehmed 
Babalık ve Hacı oğlu lbrahimin ev· 
!erinde yapılan araştırmada kaçak 

Con Baringin on bir banka kur· 
muş, soma şarki Hindistan şirketi. 
nin tesis etmiştir. Beş oğlunban biri 
maliye diğeri de bahriye nazırı ol 
muştur. Bunların oğullarından biri 
de, vaktile büyük babasının ticaret 
sahasında inkişafına yardım ettiği 
Hındistana umumi vali olarak git· 
miştir. Durhan piskoposu kralın baş 
musahibi Bıninglertlen başka edebi· 
yat sahasında da Moris Baring var

=~~=-~~ ....... _,.......,.....,... __ ..,.... __ . eşya bulunmuş, müsadere edilmiş 

dır. 

Edebiyat dünyasında lngiliz dili
nin en güzel muharrirlerinden biri 
olarak tanınan Coref Konrad da 
aslen Lehistanlıdır. son asrın ortala· 
rında Ukraynada dünyaya gelen Co· 
zefin aile ismi Korzenyovskidir ve 
anası babası Lehdir. Küçük Korzen 
yovki evvela, gemici olarak lngilte 
reye gelmiş, lngiliz ticaret gemile 
rin de kaptanlık etmiş, sonra Cozef ı 
Konrad ismi ile lıikaye ve roman 
yazmaya başlamıstıı. lngiliz nesrinin 
en güzel n isallerini vermiş olan bu 
lngiliı muharirlerinin, aslen ecnebi 
olmasına rağmen, lngiliz olmadığını 
kim iddia edebilir? Onun kaleminde 
lngiliz ruhu canlann ış ve kendisi 
lngiliz camiasının tam manasile bir 
ferdi olmuştur. 

Vaktile ecnebi, fakat sonra lngi 
Jiz olanlar arasında daha birçokları 

Kontratı feshedecek diye çiftlik 
sahihi karı kocayı öldüreıı çiftlik 
müsteciri karı koca, mahküm oldu
lar, biri müebbet ağır hapse , biri 
20 seneye ! 

Bu yıl Nisanın 15 in Je Avustur· 
yada Vörşah civarında Maysernde 
bir çiftlik müstecirleri olan karı 
koca Elizabet ve Jozd Tıyfenbah
her, çiftliğin sahipleri Viyanalı karı 
koca Emiliye ve Kr:ıl Treybali öl-
dürmü~lerdı . 1 

Bu katmerli vakadan dolayı Leo· 
ben mahkemesinde muhakemeleri 
görülenlerden kadın , ölen karı ko 
cayı revolverle iki d kurşun sıkarak 
vurduğu, kocası da kavga ettiği ko· 

1 

cayı öldürmek kasdile ayağı altına 1' 

aldığı ve onun karısına karşı da 
k ndi karısına revolver vermek su
retile katil suçunll işlemeğe iştirak 

etliği noktalarından muhakeme al
tındaydılar. Meyhaneci,Markus Kap 
da,cinayetin işlenmesi için rovelve· 
rinin yeri söyltrn~kten suçlu idi. 

Mahkeın~, kararını bildirmiştir. 

Elizabet Tiyfenbahhu müebbet a 
ğır hapse mahkum olmuştur. Her 3 
ayda 1 gün, aç bırakılacaktır ve her 
yılın 15 nisanında yani cinayetin iş · 1 

1 

ve kaçakçılar hakkında kanuni taki 
lendiği günde de karanlık odaya ka bat yapılmıştır. 
patılacaktır. Kocası Josef Tiyfen- , yerine başkası tayin edildi 
bahher de, 20 sene ağır hapse mah· 
küm edilerek , karısı hakkındaki 1 
fer'i cezaların kendisi hakkında da 
tatbiki, karar altına alınmıştır. 

Revolverin yerini söyliyell"' Mar
kus Kapa, gelince, oııa da bir bu
çuk sene ağır hapis cezası kesilmiş. 
tir. F er'i ceza olmak üzere de,her üç 
ayda bir gece şiltesiz, katı yerde J 

yatırılacaktır. • ı 
Çift l,k kontratının feshi tehdidi 1 

karşısında geçinme vasıtalarını kay 1 

lıetmek korkusu ile teheyyüce kapıl ı 
dıkları ve öldürülen Emiliye Treyba 
hın sövüp saymasile bu t~heyyücün 1 
arttığı cihetinden mahkeme, suçlula 1 

ra ölüm cezası vermekten vazgeçmiş 1 

tir. Mahküm edilen Joııef Tiyfenbah 
berin ağır hapis cezası müddetinin J 

Ücretli tahakkuk katipliğıne 
yin edilen Şerife Zulam bu vazifeyi 
kabul etmP.diğinden yerine tapu si
cil katipliğinden açıkta kalan lise 
mezunlarından Hatice tayin edil-
miştir. 

Bir öğretmenin eşyaları 
çalınmış 

Kozanın arslanpaşa mahallesinde 
oturan Gazi ilk okul öğretmenlerın
den Hayali Bay karanın evinin kapu 
kilidine anahtar uydurulmak suretile 
şahsı mechul tarafından kendisine 
ve ailesine aid bazı eş yasının çalın 
dığını şikayet etmesi üıerine tahki 
kata başlan .. ıştır. 

karısına nisbetle tahdit edilmesi de, ; ftlbıll\tll"t~Wi~~ 
kendisi için başkaca çezayı azaltıcı 1 M~llUIDıtJ.~ 

l müteaddit sebep görülmesinden ile ı 

ri gelmiştir. 1 
Diğer taraftan, müebbet ağır hap; 

sc mahkum olan Elizabet Tiyfcnbah- 1 

her, şantaj maddesinden berael ka· 
zanmışlır. 

Gök yüzü açık. Hava hafif rüz· 
garlı. en çok sıcak gölgede 36,5~. 

dcre-ce . Geceleri en az sıcak 19 1 
derece. 

Bir çocuk 
kayboldu 

KAYBOLAN HASANJ 

Adana orta mektep talebelerin. 
den 13 yaşlarında Ferhat oğlu Ha
san adında bir çocuk, bir aya ya· 
kın 2 amandanberi kayıptır. 

Çocuğun aile~i polise müracaat 
etmiş ve zabıta çocuğu aramağa 

başlamıştır. 

Yukarıya resmini koydulumuz 
çocuğun nerede olduğunu bilen her 
hangi bir vatandaşın derhal gazete
mize müracaatını rica edrriz. 

Ortamektep 
mueilli111li~i 

Lise mezunları içi. açıları 

imtiha n başlıyor 

Ankara : 2 ( Hususi ) - Üniver
sitede Lise mezunları arasında açı· 
lan Orta mektep yardımcı muallim 

lik imtihanlarına edebiyat fakülte· 
sin.le bugün haşlanacaktır. 

Bunun için imtihan komisyonu 
tarafından bir program hazırlanmış 
ve Ürıiversite rektörlü~ü tarafından 
t ısoik edilmiştir . 

Bu f rograma göre, bugün, tarih, 
coğrafya, edebiyat , 3 Eyhilde ya· 

bancı dillere ait tahriri imtihanlar 
yapılacaktır. Tabiiye gurupunun tah 
riri imtihanı 3 , şifahi imtihanı da 
5 Eylulde yapılacaktır . 

Riyaziye zümresinin tahriri imti
hanı 6 Eylulde , şif ahisi 8 Eylulde 
bitmiş olacaktır. 

Tarih - Coğrafya ve edebiyat 
guruplarının da şifahi imtihanları 
8 Eylulde başlıyacaktır. imtihanlar 
için müracaat edenler , 600 ü mü 
tecavizdi ... imtihan komisyonu aza
ları Üniversite profesör meclisince 
se-çi!miş ve Maarif Vekaletine bil. 
dirilmiştir . 

Yardımcı muallimlik imtihanla
rında muvaffak olan Li~e mezunları 

I 

Y
oklu~un fecaatm1, çek 
lir. Zaruret, dunya~ 
yuk afettir. Ölen bir 

nin, 
itibarile hududlu bir teess 
,·okluk hö\'le midir? Asla! 
için felake~tin, menfi mukadd 
bu_yuğudur zaruret! 

Zaruret herşeyi yaptırıt· 
sa. za\'ıf iradeli bir insana! 

Z~rurct denen buvuk el 
1 de, zayıf adam. malını: canıo' 

1 

runu. namusunu bile satar! 
Bir Amerikan gazetesinde 

ı 
şu satırlar bu mevzuun çok 1' 
bir misalıdir: 

"Sa!lam ve iyi gören 
satılıktır. Asgari fiat 2500 d 
isteklilerin · · · · · muracatl 

Amerikan gazetecilerini• 
çok eoterssan bir ilanın sabi 
makta ihmal göstermeleri ~ 
siz vaki olamaz. 

Bu ilan sahibi ile kon 
Bu, buyuk bir .rokluk içinde 
.J:I yaşlarında bir adamdır. 

tecilcrin butun suallerine fıı 
vermiıtir. 

- "Bir göz bana yetişit• 
iyi bir fiatla öteki gözuanU 
bir zengin çıkarsa. satmakı
red<lud göstermiyeceğim. 'fek 
~·a-şamak, parasız, aç yaşaro 
i,\'idir çunku!,, 

Zaruretin yesine kapılı»•f 
sanın gösterdiği böyle bir 
hiç şupbesiz bir iddianın s 
mUen·idesi olmak.tan uzaktır• 

Ama, bu bir delil ol 
hakikat şudur ki : Zaruret, 
likten sonra, dunyadaki fel 
en korkuncudur! 

Amerika' da 

Boşanman 
sebebleri 

Nevyork'un meşhur • 
rından birini yanında on yıl 
Y"pan bir kadın. Amerika'd 
şanına sebeblerini şöyle a 
tadır: Amerikan kadınları k 
dan şu sebebler le konuşuY 

~ -- Kocam beni çok 
onun için ayrıllyorum, 2 -

miktarda sevmiyor. 3 -
4 - Hiç kıskanmıyor. 5 -
ihmal edisor. 6 - lşindel'I 
düşündüğü yok ki... 7 -
cuk. 8 - Çok ihtiyar. 9 -. 
namasını bilmiyor. 10 - Brtq 
maktan başını : kaldırmıyor· 
Ahmağın birisi. 12 - Her 
lıyor 13- Arkadaşlarımın 

ayrılmıyor. 14 - Arkadaşl 
citmiyor, 15 - Ba'na k:.rşı 

16 - En küçük bir şey\len 
rizdc bulunuyor, 

6 ay kadar yardımcı muallim olarak 
Amerika'da erkekler de k 

dan şu sebepleri ileri sürerdı 
yorlarmış: çalışacaklar , bilahaı e asil muallim 

olarak orta tedrisat kadrosunda 25 
lira maaşla vazife görec !klerdir. 

1 - işlerimle alakadar 

sayılabili~ ''Britiş Muzeum~n baba ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~---~~~w--~-~~-·-·--~~-~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
2 - işlerime karışıp duruY 
Çok müsrif bir kadın (Zatefl 
kek bu bahaneyi bulur). 4 
cilveli. 5 - Hiç cilve nı·lir 

1 6 - Muvazeneli bir kadın· 
vazeoesi bozuk da ondan. 8 

sı" ismi verilen ~ir Antoni Ponizzi A şkları için tahtlarını feda· k -
bir ltalyan mültecidir, Fafat lngilte eden prensler arasına biri A ş u g r u n da dönüp gelişinden son derece mem-
reyi kendi vafanı bilmiş ve Britiş daha katıldı. Malaya sul· nun oluyor. Prens Mahmut kendisini 
muzeum'da meşhur salonu tesis ede tanlarından birinin kar. ----=,.•·---------------.. Londraya dönmeye sevkcden sebebi 
fek müessesc-yi zenginlettirmiştı"r. deşi olan Prens Mahmut sevdiği bir d k J 1 M şöyle anlatıyor: 

1 k a i a< anıları vasıtasiy e alayaya sonra tahta ben geçecek değilim. 
Devi fllradey tetkı·kat laAbora- ngiliz ızı ile evlenmek için saltanat I - Denize açıldiktan sonra seni 

k laber gönderiyor. Fakat gelen ce· Dört oğlu var. Saltanat hakkı doğru 
tuvarını kurmuş olan Dr. Ludvı·g hak ından vazgeçmiştir f b" h b S I d d gö.recf.'ğim geldi. Düşündüm: Memle vap ena ır a erdir. u tanın a am an doğruya onlara düşer. 
Mond da aslen Almandır. Daha es. Mahmut, Malaya yarımadasının ları Prense: ketime gidip gelmem en aşağl bir 
ki idare zamanında Almanyadan in şarkında, l .giliz himayesi altındaki Prens Mahmut, bu hususta ağa- ay sürect.'kti. Halbuki, St>ni bir ay 

T h kA · · K 1 S 1 -Haşmetmeap izdivacınıza mü- b · ·ı ·· .. k ·· 1 k h giltereye gelmiş olan alim, tetkikat rt>ngganu ı umetının ra ı u tan eysı ı e goruşme uzere mem e ete görmemiye ta ammül edemezdim. 
r )arı icabı kendisini lngilizferin vata· Süleyman B ·dıülalem şahın kardc· saade değil, Bilakis mümaneat cdi· gitmeye karar veriyor. Yol yakınken derhal dönmiye karar 

·d· H ·· · · d d p yor, diyoılar, eğer bir İngiliz kızı 1 d nına bağlamış ve orada lngiliz ilmi şı ır. enuz ymnı yaşın a ır. rens Fakat, ngiltereden vapura binip ver im ... 
M 1 t b f 'it ) · ile! evlenirseniz sizi saltanat hakkın- p d b nin bir rüknü olarak çalışmıştır. a lmu • u yaz ngı ereye ge mış Akd · d ı b d b rers şim i ağa eyisinde-n müsa 

d k v 1 ı· ·· 1 • dan i"kat edecektir. Sultanın emri ~nıze oğru açı ınca İr en ire d 1 k 
Meşhur 1ngiliz heykeltraş Yakob ve. ora a ço . eg. ence. 1 gu·n· er geçır a e a ma için uğraşmaktan vazaeç 

il C d f d h ı ı k t d"" · k kararını deği~tiriyor: ~ Ekştayn da aslen Rusyalı Lehdir ve :~ıştır. oys ısının ekı ngılız kızı.nı er a mem e e e onmenız mer e- v miştir. Bütün saltanat hakkını ve P · 

1 b b ı d t ı zindedir. Marsilyaya çıkıyor. Oradan Pa- k b ve Amerikada doğarak ngilterede •.r . a 0 a anımış ve onun a sevış. rensli unvanını ırakarak sevdiği 
büyümüş ve İngiliz sanat diinyasının mıştır. Prt"ns Mahmut bu cevaba hay. rise gidiyor. Paristen de tekrar Lon kızla evlerımek üzere bulunuyoı. 
değerli bir siması olmuştur. 1 Mahmut, evvela, bu kızla evlenmt>si. ret ediyor: draya geçiyor. Nişanlısını buluyor Prens, hayatım şoförlük yaparak 

Ametikalı oldukları halde lngil 1 ne ağabeysinin hiç itiraz etmiyeceği. -Ağabeyimin buna itirdzda hak ve derhal evlenmeye karar veriror. veya herhangi başka bir iş bularak 1 
tereye gelip yerleşen ve lngiliz ola- ni zannediyor. Ve Sultanın Londra· kı yok, diyor. Evvela, o öldükten Nişanlısı, Mahmudun bu tekrar kazanmak niyetindedir. 
rak tanınanlar arasında ~ugün resim_....,_._._..,...__..._,... _______________________________________________ _. 

cuklan sevmiyor. 9 -
bana tercih ediyor. 10 -
rıma kendisini sevdirmesirı 
11 - Bütün arkadaşlarunl• 
geçiyor. 12 · Süslenip 

.. 
13· Kılığına kıyafetine b 
14· D:ıha evlendiğimiz ilk 
beri durup dinlenmeJen heP 
seviyorum,, Diye yüzüme Ç • 

ruyor. Bu hı1li o k:ıdar sin· 
kunuyor ki. 15· Evlenm~nil'I 
sonra bir fiziki formalitcdell 
olduğunu kaba saba sö 
artık tahammülüm kalmada. 

Bütün bu sebepleri 
dinliyen katibe 42 yaşı 
halde bir türlü evlenme 
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Zorba Bir Koca 
~ alıh, haşin -·-·-·-·-· Yazan ·-·-·-·-·· dim, artık işi bı-
~ ve somurt· ! ff • k "- f i rakıyorum. 

daınd kan bira - : 1 ayeC e Karısının ve 
oıtalıkı. Her akşam · i 
on kararıp da ! -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---· kızlarının boğazla 
ka Un eve dönüş va!.: ti yaklaştı mı rında yumruklaşan lokmalannı yuta· 

tısı Zey ı 'k' k ı. · .. d .k d' · doğu k ika liıcd· nep e ı ı ızını uır urper- ma an en ısıne r a n en· 
~ ıt alırdı. Ondan bir zelzele gi- dişeli bakışlarını göımcmezliğe iC-
• b' k Çijnk·~r yıldırım gibi korkarlardı. lere ; 

ia 
1
u ekseriya, eve bir zelzde ve- - Evet, diye devam etmişti, 

hı~~ dırım _ gibi girer, h!ç yoktan, ÇtJk karlı bir iş buldum. Bir çiftlik 
hat nınedık Lir sebep ıcat ederek satın alıyorum. Şe1ıirden bıktım. 
iıt ıtır, küfreder, tepinir, öte beriyi Bundan sonra z:raatle uğraşıp gül 
~vurup kırardı. gibi geçinectğiz. Tabii bu eve ihti-

~isa] albuki karısı bir melek gibi yacımız kalmıyacağı için onu da 
d~ıilc d~ .. Mütevekkil, kanaatkaı, gün. satacağız. Ben muamelesini yaptın 
keli ışkenccsine, ağzını açıp bir yorum. Yarın yahut öbür gün gidip ı 
di Ne söylemeden tahammül eder takririni verir olur biter. 
~·rıı adiıen odada yalnız kaldıkları Bu sözlerden sonra, Zeynep ağ 
~ca~n, _kocasının ağzından evi sar· zına bir lokma daha koyamamış, bü-

" lıtlark hır şiddetle iğrenç küfürler yümüş gözlerile, anlamadan önün-
kıılar en ellerini k'.rarak ; "Aman, deki piliç buluna baka kalmıştı . 
•1, 1 duymasın. dıye yalvarmıya Demek dört elle sarıldıkları bu so 

j 1\ •iliği olurdu. nuncu istinatgahları da ellerinden 
ı 1~ ııJarı Leyla ile Süheyla da, gidiyordu. Demek korkunç sefalet 

ı~1 a etraflarırı ilk anlamıya başla- heyula yüzüyle karşılarında sırıtmı- 1 

İrr,:amandan itibaren bu zalim ve ya başlamıştı. 
-ıin babanın merhametsiz muame- O gece, söz bu kadarla kalmış· 
kıt lllaruz kalarak büyümüş ol· tı . Ertesi gün, adam erkenden çıkın· 
arı · · 

• 1 t k '.çın annelerinin hareket tar ca, ana ile iki kızı dertleşmek ıçın 
rd a lıt etmeyi ehvenişer bulmuş. başbaşa vermişlerdi ilk önce atılan 

~ ı. 
· ~ Leyla olmuştu: ou .. 

\ıııı uç kadın o kadar ses,izliğc - Anne, demişti, şimdiye kadar 
babşlatdı ki, hatta o, zalim adam, her şeye sabrettik, het şeye taham-
rııa erkeııden sokağa fırladığı mül ettik. fakat bu sefer sasama· 
ini~ bile, sanki hala hayaleti e- yız. Dağ başında, herkesten uzak, 
·ı,:~d~ dolaşıyormuş da seslerini oııunla tek başımıza kalmak, sabah 
rak k nıış gibi aralarında fısılda- tan akşama kadar onun zulmü ve 

•i~·ı 0nuşurlar, burada bir cenaze işkencesi altınJa inlemektcnse başı. 
n S"k 

!rq· u Ünet ve matem havası mı alıp gitmeyi tercih ederim. ı 
Z~y Süheyla: 
nd llep, ona vardığı zaman ba- - Doğru, diye ilave etmişti, bu 

' an miras kalan bu evi birçok kadarına susulmaz. Ne olursa olsun. 
lit v?erler ve kıymetli eşyalar Evin satılmasına razı olma. Ziraat 

ıııı r ~ . ş 1
• Fakat kocası, bir may· kim, o kim. Şimdiye kadar yaptığı 

tl~ 1

1~ 1ahlığıyle, türlü işlere teşcb- tecrübelerden akıllanmadı, bu sefı-r 
' t m. 

•I 'ı~ ış, ticaret yapayım derken bizi de birlikte felakete sürükliyecek, 
~· v,\

0 
ana yadigari mücevherleri- kabil değil, ben onunla dağ başında 

ı !r aba yadigarı eşyalarını birer oturmıya cesaret edemem. 
c .. .' 5atınış, parasını har vurup Zeynep: 
1 "•an s e avurmuştu . - Doğru SÖ)lüyorsunuz, dedi, 

ı/ muv~ffakiyetsizliklerin her hakkınız var. Fakat ona nasıl itiraz 
. ~ae uslanmış göıünür, kendi · etmeli? Tabiatini biliyorsuııuz. Ağ 

ıı' hit memuriyet bulur, bir müd· zımı açsam beni d5veceğinden, bel · 
1. rııı· ç olmazsa ailesini açlıktan öl- ki ıle öldüreceğinden eı:ııinim. 

li~:~~Cck kadıır bir parayı eve Leyla gene tekrarladı: 
lıl in, ı. Fakat sonra, günün birinde - Ne olursa olsun, her şeyi gö 

ilti,'5.cr, mesela yarış için at ze almamız lazım. 
ı; ~. ktıııye kalkar, işini gücünü bı O zaman başbaşa verip bir ça· 

TGrkaôzG 

Enstantane 
bir düğün 

-Benimle evlenir misin? 

1 
1 

-Eveti.. 1 

-O halde şoför, 
kilisenin önüne! 

lnğilterede Grentna Gerin kasa
bası ve oradaki kilise günün her sa 1 

atında ve resmi muamelelere lüzum 
görmeden nikah kıyan bir yer olmak 
la meşhurdur. Okuyucularımıza vak 
alarm geçtiği günlerden bahsettiği 
miz gibi son bir kaç oy içinde bile 
burada evlenenler çok olmuştur. Bil 
hası;a küçük yaşta sevişen gençler 
evlenme yaşını beklemeden evvr:I 
bulundukları şehirden kaçıp buraya 
dönerek nikahlarını kıydırmaktadır· 
lar. 

Geretna Gerin bugün daha me. 
raklı. Hadiseye sahne olmuştur. 

Galaskovdan Londraya gelen 
bir otobüs, Gretna Gerinden geçer 
ken şoför yolcularına: 

- işte burası meşhur nikah ye 
ridir diyor. buradaki kilisede her 
istediğiniz zeman, her istediğiniz kim , 
se ile evlenebilirsiniz. 

Bu sözler yolculardan Lilhassa 
bir genci alakaJar ediyor. Glaskov· 
dan kalktıklarındanberi otobüsteki 
bir kızdan gözünü ayırmıyan Con 
Dugvid isminde bir genç , hemen 
kızın önüne gidiyor : 

- Benimle evlenir misiniz ? di 
yor . 

Elen F ıizel ismindeki kız kıpkır 
mızı kesiliyor . Utanıyor , sıkılıyor . 
Fakd: 

- Evlenirim, cevabını veriyor. 
Bunun üzerine şoför otot üsü 

kilisenin önüne çekiyor . Otobüste 
karşılaşıp sevişen iki genç, kilisede 
nikahlarını kıydırarak tekrar yola 
çıkıyorlar ve Londraya evli olarak 
geliyorlar. 

Bundan sonra otobüsün Gretna 
Gerine her uğrayışında evlenecek 
bir çift çıkacağı ümit ediliyor. 

Yağ ve Pamuk Limited 
Şirketinden : 

Sahife 3 
, 

Seyhan 
Vilayetinden: 

·---_________________ lı 

Cüzütam No. Cüzütamın adı 

1 Kayarlı 
2 Şeyhmurat 
4 Kötüköy.Dursunlu 
9 Camili 

13 Kadıköy 
101 Gerdan Bulduk 
104 Yerdelen 
110 Kuranşa 

120 Çavuşlu lnnablı 

128 lnnablılıüyüğü 
119 Karagöçer 
130 Küçük karalaş 
132 Sırınsı 

134 Bahçe Yusuf çiftliği 
138 Çukurkamış 
139 Topraklı 
140 Terliksiz 
143 Dolablı 
145 H .cıhasan köyü 
147 Helvacı 

150 Köprügözü 
151 Sirk enli 
155 Gökçeli Karaömerli 
168 Dedeler 

2,01 Sayılı arazi tahrir kanunu 
mucibince tahriri yapılan yukarda 
numara ve adları yazılı (14)cüzütama 
ait itiraz tetkikatı neticelenmiş ve 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli ) Memurine 

kredi muaınelesine başlamıştır. 
Bflediye caddesi No : 20 

9677 7 -10 

Almanca Dersi 
Berlin Üniversitesi Lisan E.nstitüsündrn mezun Naşit Güneysu, en 

yem ve en giizel usullerle Almanca vı- Kimya dersleri vermeğe başh-

mışlır. 

9682 6 -- 7 

Müracaat Yeri : 
Karasokuda, seyyar maliye 

tahsil şubesi civarında No. 28 

kıyme,leri kat'ileşmiş olduğundan '•--------·--·------------------., 
sözü geçen kanunun 1 O uncu ve i. 
kinci tahrir talimatnamesinin 17 in 
ci madde!cı i mucibince bu cüziıtam 

ların 939 mali yılı arazi vergilerinin 
yeni tahrir kıymetleri üzerinden ta
hakkuk ettirileceği ilan olunur. 

9707 

Ben Mücrimim, Oğlum Masum 
dur. işte bunu: 

YAZLIK 
Sinema 

Nın 

Bu Akşanı 1 
Takdim edrceği ve Bü)ük ' 

Fransız edibi François Couppe'nin 1 , 

şaheserinden muktebes ı 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığınıve en 

son modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildiıir. 

(Yurd Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
G. A. 3 9691 karşısındadır.) 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

" 
l\.ararnume ,'\11: 11 Uı/J '\e~n tunlu : 20/ -;'ı /VJl:l 

Şirketimizie Mersin'de 1400 
metre murabb~k bir sahasına pa· 
zarlık •Jsulü ile parke veya beton 
yaptırılacaktır. 

1 (Mücr~m) 
Ölçüler Nizamnamesinin 
4 Üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 
Taliplerin şifahen veya tahriren 

Mersinde şirketimiz Direktörlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7 ·- 7 9671 

Fevkalade kuvvetli ve d•am;, 
tik Fılmde Dehakar Artist - Dünden artan · 

1 
boş içki şişelerinin ölçülü olarak kullanılmaları yasaktır. 

1 Şlf•ler hakkında muvakkal madde 1 1~1 L·ıısınrn bir iki eşyasını satıp re düşündüler. Mihayet itiraz ve so· , 
·1

1 
'd ır çift hayvanla uğraşır, her nuna kadar ısrar etmek kararında ---ah , 

ı. i . ayvanlar sonuncu geldikça ittifak ettiler. Akşam Salih eve dö-

(Pierre Blanchar) 
Söylemektedir. Bütün Hukuk 

müntesiplerinin giirmesi lazım ge· ı 
len dikkat ve heyPcanla seyredile· 

1 
cek Büyük ve mükemmel bir film. 

Madde 8 - Nizamnamenin şişeicre ait olan 4 üncü faslına aşağı· 
daki muvakkPt madde eklenmiştir : 

~ ·rııı~ 1 karısiyle kızlarından çıka· nünce, Zeynep giderek ona evin sa· 
''a b::a .~ayalı cehennem eder, tılmasına ve dağ başına gitmiye ra 
fiy11 ırun kızıp hayvanları aldı· zı olmadıklarını söyliyecckti. Kızlar 
. ııı b t b' . 
ıı a eş e ırıne satar, gene bu esnada bekçiyi bir sebeple ka-

31 ~ '3 nııya koyulurdu. pıya çağıracak ve orada bekletecek 
• 
1 h~ haf kaç defalar tekerrür et· lerdi. Eğer, tahmin ettikleri gibi ba 

· b~ı;İrisinde uslanmamış, güç baları annelerine el kaldıracak olur· 
bJ t cı . U~u yeni memuriyetle ka - sa, bekçiyi imdada çağıracaklar ve 
1~ • ondilıı~e bir türlü alışamamıştı. artık bu aile bağını büsbütün kesip 

ı. e· •. <ıdeta bir müzmin hasta atmanın ve kendi başlarının çaresine / ır ık · 
n 1 ı sene muntazam 1n çalış bakmanın yolunu arıyacaklardı. 
b;r llııra hastalık tesirini göste- Akşam, Salih eve dönüp dt. 
İ~in~iiıı eve gelince, yeni bir lıiçbir şey söylemeden odasına çı-
iıtı, '~· İtiraz kabul etmez bir kınca, Si ı heyla bekçiyi bulup kapı 
-r v •hseder, hatta bazan rve ya getirdi ve onunla icat ettiği bir 
~ ~;:ııek lüzumunu bile duy- kira meselesi hakkında konuşmıya 

~. aıırnı tatbik mevkiine ko başladı. Bu esnada Leyla ile Zeynep
1 

d() ıaııı )ııkarıya çıktılar. Leyla kapıda bek · 
•n Ç"kanlar, genç yaşında ka- liyecek, Zeynep içeri girip kararla· 
'lı o m" 
1 •a;0d Uş olan zavallı Zeynep, rını bildirecekti. 
.' ik; b~n eksilmiş olan bir yü- Ôınründe en küçük bir itirazda 
1 

bit ı,:~ezikten,, kendileri için bulunmamış olduğu halde kocasına 
; · anı aketin başlamakta oldu- karşı bu vahim kararı bildirmek va· ı~ •• k 
· I t~liL '. ızlarla ana başbaşa zifesini üzerine alan kadının kalbi 

QSı l'k 
llt z 1 lerine ağlaşırlardı. çatlıyacak gibi vuruyordu. Nihayet, 

1 iı. () ~ .. 
~bİİf'k Un de eve, halinde bir kapıyı açtı ve içeri girdi. Her şeyi 

~1~ın Uıf le, yeni bir fırtına bu. göze almıştı. 
11ı~tt · U~ta birikmekte olduğu- Şaşılacak bir gayret sarfcderek 
l •te b' . 1 
t : n ır tavırla gelmış, ye tabii hale getirdiği sesiyle: 

ı.. - Bana bak, Salih defi. biz kız. •ıanıııı 
• demişti, karar ver farla karar verdik, bu köye gitmi-

yeceğiz. 

Erkek, hayretten büyün.üş göz
lerini on~ kaldırdı. ilk defa olarak 
İşittiği bu itiraza hiddetten ziyade 1 
şaşıyordu. 

Kadın, bu ilk cümlesinin bekle 
diği infılaka sebebiyet vermemiş 
olmasından cesaret alarak devam 
etti : 

- Hem bilmiş ol ki evin satılma 
sına da katiyen razı deği l iz. 

Bu sözler de ağzından çıktıktan 
sonra, Z·!yn~p h ·yecanından takati· 
ni kaybedip yere düşmemek için 
kapıya dayancı . Kapının dış tua 
fında bekliyen L~ylanın kalhi de da 
ha az şiddttle çarpmıyotdu. 1 

B. Salih bir lahza durdu, düşü 
nür gibi bir tavır aldı ve sonra çok 
yumuşak bir sesle: 

- Peki canım, dedi, nasıl ister 
seniz öyle olsun. Mademki hoşunuza 
ıitmemiş, vazgeçeriz bu işten. 

Zeynep, bu umulmadık muvaffa 
kiyetinden sevinç içinde dışarı çıkar 
ken yirmi sen~denberi k1tlandığı 
işkencderi hep bu tahammülü ve 
dilsizliği yüzünden çekmiş olduğunu 
anlı yarak kendi kendine. •Ah, na· 

9690 

• 

Satılık taş ve enkaz 

Boy 25 - 70 
En 25- 30 
Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük
gari par lak taştan 2500 adet taş 
ve bunlarla beraber enka7. da satı 
lıktır. istekliler, 

Ulucanıi civarında K önıür pazarına 
dönecek yerde Abdurrahman Şe · 
nere müracaatları 9672 6 - 15 

1 ÇOCUK HASTALl~R~ 
MÜTEHASStSI 

Dr. Nihal Bayat 1 
Adanaya geldi 

Hastalarını hergün Mahmut 
paşahanıkarşısında 18numa · 
rada hususi muayenehanefinde 
saat 14 -18 arasında ka-sıl olmuş da itiraz etmesini daha 

evvel öğrenememişim. diye söyle. 
niyordu , 

bul eder. C. 
.. ıİİİİİıııiiiiıiiİIİı .............. 

Ölçüler Kanunu ile Nizamnamesi hükümlerinin mecburi olarak tat 
bikına başlanılan b34 senesi ikir.ci kanun ayının Lirinci gününden evvel 
memlekete getiriln.iş ve halen kullanılmakta olan şişelcrd~n 79 uncu 

maddedeki tesmiye bükümlerinr mugayir olanlM nizamnamenin şişelere 
mütedair diğrr hükümlerine uygun bulunmak kaydü şartile 1943 sene
sinin ikinci kanu'l ayının birinci gününe kadar kullanılabilir. 

On Birinci Fasıl 
Areometreler 

Ayar !anacak areometreler 

Madde 9 - 123 üncü madde aşa~ıda )azıldığı veçhile dtğiştiril 
miştir : 

denin 

Muayene ve ayar edilecek areometreler şunlardır : 

1 - Suyun en yüksek kesafeti vahid kabul edilerek akıcı bir mad
kesafetini bıılnıağa yarayanlar : 

A Madenyağları, 
B · Sü;fürik asidi, 
C Klorhidrik " , 
D Nıtrik " . 
E · SuJ veya potas kalevisi 
F Amonyak, 
G . Tuz nıahlillü 
H Deniz suyu, 
f . Glis~rin, 

Sülfürik eteri, 

ınahlulleri, 

J . 
K 
L · 
M· 

Konyak, rakı gibi inbıklrn çckılıııiş ispirtolar, 
Süt, 
Boya ve debagat hülasaları areonıetreleri . 

(Sonu Var) 9583 
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Her mevsım ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

)arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,tır. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajını kar,ııar 

c. 

TCirksözft 3 Eylul 1 

--------------------, TÜRK SPOR KURUMU SEYHAN BÖLGESi BAŞKANLIGIN r Adana Stadyom sahasında yapılacak spor tealsatlar 

TÜRKSÖZÜ 

Gazetecilik\ 

Mütenevvi rrnkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilir siniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-, 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaptın nıı. Nefis 

1 LAN 
it 

T A B 

KIT AP 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced
vrller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir ıamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde } a 
pılır • 

Türk.sözü matbaa
sı •Türksözü"nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

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

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

36 liraya satı. 
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafif s ı N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağa 

başlamıştır. 

• A s· bisiklet fabrikası yal, 
Bu tenzılatı ınger nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarcthanesidir 

7 

Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 
49-80 • 9490 

Kumbarct~ biri 
i ~ 

• -· ... 

TlJRJCtYE 

ZIRAJ:iniANmsl 
-------~--~~~----------

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

l-iastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted'r. 

lnfaatı tıanı 

1- Eksiltmeye konulan iş : Adanada inşa edilmekte olan St 
ikmal inşaatından su tesisatı, birinci keşiften geri kalan işler , ik 
tefcir kuyusu, yeniden bir hela ve bir kuyu ile yeniden bir büfe. 

2- Keşif bedeli: ( 9370 ) lira (98) kuruş. ( dokuz bin üçyüz 
lira doksan sekiz kuruştur . ) 

3 - Eksiltme: 23 Eyliil 1938 tarih. Cuma günü saat ( 16 ) da 
C. H. Partisi binasında T. S. K. Seyhan bölgesi Başkanlığında teş 
lecek Komisyonda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı müteferri evrak Adana 
Müdürlüğü ile C. H. Partisi binasında T. S. K. Bürosunda görülebi 

A - ) Eksiltmeye girmek için isteklilerin (702) lira (83) kuruş! 
vakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabileceğine dair Nafia mü 
ğünden tastikli evrak göstermeleri lazımdır. 

B. - ) isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı s 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilin 
mtleri lazımdır . 

C. - ) Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mu 
iyice kapatılmış olması lazımdır . 

D.-) Postadan olacak gecikmeler kabul edilemez. 1 

Şehir gazozu 
ÇIKTI 

Her yerde arayınız ! 
' 

BELEDiYE KANARASINDA SIHHI VESAiTLE 
HAZIRLANMAKTADIR 

9694 

ı...----------------------------------------ı 
American College Tarsus 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 27 Eylfılde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdık edilmişt 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır 

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

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Selektör makinasında parasız 

olMak tohumluklarını temizletmek is 
tey. rı bilumum Çiftçılerin Adana 
Ziraat Mektebi M:idürlüğüne müra 

·c:ı a tları ilan olunur. 

3~13 23 9705 

Seyhan Nafia 
Müdürlüğünden: 

1 - Adanada yapılacak Mt teo 
roloji . istasyon binası İnşaatı krşif tu 
tarı olan (5922) lira (35) kuruşla 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale 19'9/938 tarihine 
ınüsadif Pazarlesi günü saat on 
bir<le Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - İskyenler bu işe aid keşif
nameyi görmek için Nafıa Müdürlü 
ğün :- müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin ( 414) lira (18) 
kuruş muvakkat teminat vermeğe 
ve bu İşe yapabileceğine dair Nafıa 
Müdürlüğünden alınmış vesikayı gös. 
term r.ye mecburdur. 

9706 

Mersin belediye reisli
ğinden: 

Belediyemizce satın alınacak o
lan 68775 adet Toprakkale bazalat 
parke taşı kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Taşların Mersin . 
inşaat mahallinde teslim edilmek şar 
tile her birisinin muhammen bt·deli 
12 kuruştur . 

Bu eksiltmeye girmek isteyenle 
rin 516 liralık muvak' at teminat ve 
sikasmı havi teklif mektuplarını 14-
9-938 çarşamba günü saat 11 e ka 
dar belediye dairesinde müteştkkil 
encümene tevdi etmeleri ve bu husu 
sa ait şartnamenin parasız olarak 
belediye fen müdürlüğünden alınabi 
leceği ilan olcnur. 

30-3- 7- 11 9690 

Adana İnhisarlar 
müdürlüğünden : 

1 - Adanada y3p 
22917 lira 15 kuıuş keşif 
tuz aobarı vr başmüdürlük 
manı inşaatı k; palı zaı fla e 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19/Eyl 
pazat tesi günü saat on \--ird 
bulda Levazım ve Mübaya 
sindeki alım komisyonunda 
caktır. 

3 - Şartname 115 kur 
ile İstanbulda Levazım ve M 
şubesile Adana lnl-tisarlar 
dürlü~ünden alınabilir. 

4 isteklilerin fenni 
vesaikini ihal~ gününden 
evvelin~ kadar lstanbul ı!a İ 
besine ibraz ederek ayrıca 

vesikalari'e muvakkat t rni 
buzu veya banka mektubu 
edecek olan kapalı zarfları 

siltme günü saat ona kad 
rıda adı geçen komisyon 
ğına makbuz mukabilinde 
lazımdır . 

3 - 7-11- 15 

Osınaniyc_ beledi 
den : 

Osmaniye kasabasıı ın 
kaldinJt>n musaddak ldr<i 
tesisatının tutaıı olan: (350 
(95) kuruştan yalnız ( 724 
nı eı kn santral binasının İ 
rikceğindm isteklilerin 24 
kanunun 2- 3 üncü mad 
yazılı vesaikle biriikte bel 
müracaatı ve lstanbuldan 
rişmek istiyenlerin (KalatA 
Palas 6 ıncı kat No: 13 de 
mühendisi Hamdi Arı eld 
nameyi görr:bilecekleri ilan 

9680 25 28 -30 

Umumi neşriyat ınü 

Macid Güçl 

Adana Türksözü 111• 


