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HATAY MECLiSi 
Hatay . Cumhurreisliğine 
Tayfur Sökmen seçildi 

Meclis, Hatay Mebuslarının 

(Yaşa AtatlYıırlk.) 
Sesleriyle coşup taştl 

~takya ı 3 (Anadolu ajansının 
\til~\lhabiri bildiriyor: ) - Ha

cet Meclitti dün sabah saat 
t 0tkurt ve sevinçli tezahürat 

GÖRÜNÜŞ 

kışlar arasında meclis reisliğine se· 
çildikten sonra rc:s vekilleri ve di-
vana riyaset intihabı ve resmi tahlif 
yapılmış \'e bunu müteakip Bay iay· 

içmiş ve bunu müteakip bir nutuk 
aöylemiştir. 

Reisicumhurun nutku hararetle 
alkışlanmıştır. Bütün meclis «Yaşa 

1 , 

iŞ BAŞI YAPTI 
Hududumuz dışındaki 

Türklerin 
ana vatana 

hicreti 

Atina.: B - Le Mesııaper d'Athc· 
ıles gazetesi yazı,yot : 11 bini Ro
manyadan ve ;) bini de Bulgaristttn
dan gelmek Uzere bu serle Turkiyeye 
hicret edecek muhacirlerin mikt:ırı 
17 bin olarak tesbit edilmiştir. 

Turkiye hukumeti bu ene 1 7 
binden f ulasını kabul ctmiyecektir. 
Fak.at gelecek sene için geniş bir mu· 
hacirleri iskan programı hazırlanmak
tadır. Etudler bilhuııa 200 bin Yu· 
goslav muhacirinin nakli \'e İo;kanı 
ga)esiyle haztrİinaeakbr. Yugoslav· 
ya hukumcti bu muhacirlere itit ga~·

ri menkulleri n·,·elce mUsait şartİnt· 
la almıya razı olmuştu. 

Diğer taraftan Selanik anlaşma
sından sonra Bulgariı:tand:ıki Turk· 
lerin vazi~·etlerinin ııılahı ve malik 
oldukları malları mUsait ~artlarla sa
tabilmeleri imkanları ihzar ve tcsbit 
olunmuştur. 

' 

Belediye seçimi faaliyeti 
Her tarafta hararetle devam olunuyor 

Belediye meclisi için gösterilecek nam
zetlerde ne gibi vasıflar olması lazımdır 

Birkaç gUn evvel Ad:ınada bele
diye seçim encUmeninin intihap edil
diAini yazmıştık. 1 Iaber aldığımıza 

ıöre butun vilayet merkez ve kaza· 
larında seçim faaliyetine hararetle 
devam olunmaktadır. Evvelce de 
j-llzdı!ımız gibi E)·lülun birinden iti
baren beledi.'·e tarafından def terlerin 
tanzimine başfaöm1ftır. Bu iş ayın 
~ekizinde bitmiş olacaktır. Sekiz Ey
luldan 14 Eyluh kadar defterler 
a~kıda kalacak, 14 eyluldan l'i ey
lula kadar yapılacak itirazlar tetkik 
ve encUmen tarafından karara bağla
narak neticeleri alakadarlara tebliğ 

olunacaktır. 

nin t asnifi bir hafta temdid etmeğe 

hakkı ,•ardır. 

Belediye mecli ine seçilecek nam-
2c<ller için halk partisi yoklamalar 
yapac:ıkhr. Bu yoklamalar merkez 
dahilindeki ocakların vilayet ve kaza 
idnre be,yetleri, merkez nahiye ve 
bu nahiyeye bağlı ocaklımn başknn 

ve idare heyetlerinin içtima ile 
umumi bir toplantıda yapılacak 

, ~lfh reis Mehmet Adalınin 
t e açılmıştır. Kapunun önünde 

~t ~rınsız askerleri, Türk ve 
~11 hukumet mümessilleri ve as· 

fıJr Sökmen ittifakla ve alİdşlar ara
sında devlet reisliğine intihap edil

Atatürk» sesleriyle doltntış{ıJr. Meclis 
• 1 Tur.kiye ıtefiri ve Bulgar huki'ı· 

füeli ar&<;tnda Sof.yada crey:ln eden 
mU.akereler bilmiş ve anavntana.dön
mek arzusunu göstereri Türklerin 
malJr.tnnın tasfiyesi hususundaki milş· 
kulat kaldırılmıştır. 

1 i Eylttldan 20 RylCtla kadar 
encllmen kararlarına karşı mahkeme• 
ye itiraz muddeti verilmiştir. Bu ta· 
rihten itibaren altı gUn içinde mah
kemeye vukubulacak mUracaatlar ne· 
ticelendirilecektir. ilk teşrinin birind 
gUnU sandıklara rey atılmnğa başla· 

nacak 10 teşrin akşamı her tarafta 
sandıklar açılacak ve tasnif işi bir 
gundc bitirilecektir. Mamafih Lu iş 
bir gUndc bitmedigi takdirde encUme· 

ve namzedlcr tesbit edilecektir. 
Bu yoklamalarda ayrılacak namzcd
lerde, vatan ve millete, parfi_)·e bağ
lılık kadar amme hizmetlerine ve ~e· 
hir işlerine k...'lrşı alakası. temsil ede· 
ceği muhitin ve halkın sevgisini ka· 
zanmış yani Uzerlerinc nlacaklarım 

hakkile &örebilecek bir selahiyet" ve 

kabiliyette bulunmalnrı, meclis ve 
CGCUmenlerdc mUntehiplerin reylerini 
ve hakikt menf aatlarını temsil ede· 
bilmek kabiliyetde bulunmaları gibi 
vasıflar aranacaktır. Bu esaslar için· 
de, vila.yet ""c kazalarda yapılacak 
yoklamaları idare etmek Uzcrc parti· 
miz ilyönkurulu tarnfından delegeler 
gönderilecektir. 

Gta-l!a~ııdanlarını selamlamışlardır. 
•nı Türkmen ittif&kla ve al· 

~llistlnde kanlı 
hadiseler 

t~t\ h 
I attı ve petrol boru-
•rı tahrip edildi 

~d .. 
Ço~s : 3 { Radyo ) - Filistiniıı 
u· Yederinde alınan bütün 

1 
tedbirlere rağmen hadisesiz 

''tın' 1 1 ttlt. 1Yor . Her tarafta ngiliz 
• tı ı )'erli Arap ve Yahudi 
~ ''trnektedir 
•ıı~ . . 

crunde diva .. Jara beyanna-
. Y•pııtıran beş Arap tevkif 

tt~1 Ve bir Arap dur emrine ita-
""td'i!.: "ır 1

• 1nden atılan kurşunlarla 
ka~~te yaralanarak hastaha. 

' tit •rdrnıştır . Kudüsten Ya 
tıd ltlckte olan yolcu treni, Lüd 

·1ı.· ' şimendifer hattı tahrip 
t ''"de ""'i n tamiratın yapılmasını 
'ı. iv b ıc ,, e u suretle Yafaya çok 
rı •tab'l · ~t ı mıştir . 

tlc, D 
~ı bo enne civarında Irak 

. ~"it\ tularını tahrip etmişlerdir. 
~ Qı ~•miri için lngiliz asker· 
1, t~ •fazası altında buraya 
ı.. Orıdcr'I · · "~d' ı mıştır. 
L. llatcn H f . k .. , Ot ay aya gıtmt: te 

. ~t 0 rnobil Kef e-rkasım cihe· 
içi tle · 
. "dt b rın taarruzuna uğramış 

miştir. 

Bay Tayfur 
susi merasimle 

---z 

reisi vekilliklerine Vedi Müttir K:arabay 
ile Zeynelabidin seçilmiştir, Sekre· 

Sökmen bugün hu- 1 terliklere de Doktor Vedi ile Bekir 
meclise gitmjş, and Sıtkı Kunt seçilmiştir. 

KAHiREDE SEYLAP 

KAHIREDEN BiR GÖRÜNÜŞ 
Kahire: 3 (Radyo)- Nil nehri taşmış. büyük bir araziyi su basmıştır. 

Kahire şehri su altında kaldığı cihetle bir ada manzarasını almıştır. Nil 
Ozerindeki bütün kBprüler sular altındadır. bir çok setler sellerin şiddetin
den yıkılmağa başlamıştır. hasar()Tlilyonları aşmıştır. 

Orta Kovulan Yahudiler 
Avrupada devlet kuracak 

-----·-- --
italyada bütün Yahudi 
memurları istifa ettiler 

Roma : 3 (Radyo) - ltalyada bütün Yahudi olan memurlar 
ve Yahudi müstahdemin latlfaaım vermeAe baflamıftır. 

~biu~unan yolculardan bir 
"-ette tı atılan kurşunlardan 
. ~b· ~iralanmıştır.Mütecavüz 
it' ı ırj Londra : 3 - Romanya ile 

" ıt. y n tayyareler gönde· 
r Ş l · Lehistan hudutları ar asında Ya· 
'~bil>tc amda ame e grev mı hudllare mahsus bir hUkOmet 

~~ •d sokaktan geçmekte yapacak ? kurulacaiiını ve buraya her iki 

'tılıtı •nda birisinin üzerine Kudiis: 3 (Radyo)- Şamdan ve memleketteki Yahudllarln yer-
ı,l 1§ v ıe,ttrlteceglnr, fstanbulda çıkan 

•r. ~ .. t c ağır surette yara rill'n haberlere göre frangm sukutu Fransızca •'Beyoğlu,. gazetesinin bir 
biti•ti~a ccaviz Arap kalaba- dolayısile fabrika ve müesseselerde ha be-inden naklen dün bildirmiştik. 

'lll, . de kaçmağa muvaffak çalışan bin kadar amele patronları Ayni gaıete bugün bu bahse 
1 • dair şu haberi neşretmektedir: 

A ı ı...ı_ na müracaat ederek yevmiye erinm I " ~ " ngiliz.:e Sundey Kron!k gazete· 
t'I> atında g ~zmekte olan arttırılmasını istemişltrdir, bunların si, Ramanya - Lehistan hududunda 

llatc;but bir şahıs tarafın· 1 talep'eri reıl edildiği tökdirde grev bir Yahudi hükumeti kurulacatma 
..-... ... _.., __ ... __ . yapma lan muhtlMMldir. . ·- •. --· .d.air. t!{~ijlt. v.eılM.~leslir .• Xeni .biiktl-: . 

•• uzere 
Almanya 

mek 
Prağa yürü

imiş ! 
İzmir Tütün 

• 
pıyasası 

fzmir : 3 (Telefonla) - lktisad 
Vekili•B. Şakir Kesebir, şehrimiz

de bulurıdukları sırada tütüncüleri
miı.in duıumlarile de alakadar ol· 
muş ve balyaların daha temiz ha· 
zırlanmaları, nıü~tahsilin endi~cden 
kurtarılması i\in piyasanın muay 
y.:n l>ir günJe açılması husu:;larını 
tetkik etm:şı.İr. 

j Londra hükômetinin Dominyonlarda 
I temastan sonra verdiği karar .. 

Bu ktkikler neticesinde lühin 

piyaseısının 15 ikinciteşrinde açılına 

1 

sı kararlaştırılmıştı. Bazı mahafilde 
piyasanın 15 birinciteşrinde açılaca 

gı şayiası ~olaşmakta ise de, bu a : 
sılsızdır. Pıyasa, alınan karara uyula· 
rak 15 ikinciteşrinde açılacaktır 

Mısır kraliçesin;n 
doğum yıl dönümü 

Kahire: 3 (Radyo) - Mısır kra. 
liçesi F eridenin doğum yıl dönümü 
münasebetile 5 eylulda (Yarın) Mı 
sırın her tarafında büyük tezahürat 
yapılacakt ır. 

metin 30 bin kilometrelik bir mcsahai 
sathiyesi olaoık ve 5 milyonlu:.. bir 
nüfusu bıılunac:ıktır. Romen ve Leh 
hükumetleri yeni hükumete bir istik
raz bulmak içiu garp devletlerine mü· 
racaat etmişlerdir. 1 

Yahudi hükumeti muhtar bir ida- ! 
reye sahip olacak, fakat harici siya
seti Romanya ve Lehistan tarafından 
idare olunacaktır. 

Bu teşebbüse Sovyetler Birliği de 
ittirak etmek isterse yerıi hükumete 

1 
Ukraynanın bir kısmır;ı vermesi lazım 
gelecektir. Lehistart cenubundaki ara
ziden bir kısmını, Romanya da Bu 1 
kovinadan bir kısım arazi verecek· 
tir. 
Söylendiğine göre, bu proje Ü7.erinde 

Kral Karoli ısrar etmektedir. Bu suret. 
le Yahudi meselesinin halledileceği 

,_ üıni!.. olunmşk te:d.ır. 

:\: 

AVRUPAD \ ENDiŞE UYANDIRAN ALMAN ORDUSU 

Londra : 3 - Kabinenin toplan· teklif ettikleri imtiyazlar Hcnlcinin 
tısında Avrupanın vaziyeti gözden istediklerini tatmin edecek mahi-
geçirilmiştir • Hariciye nazırı Lı>rd 

Halifaks gergin vaziyetin sebeplerini, 
raporunda şu şekilde hülasa etmiştir: 

Alman manevraları , Alman ga· 
zetelerinin Çekoslovakya hakkındaki 
yazılarına devam etmeleri , Alman· 
yanın Henleini teşvik etmesi, İngilte· 
renin 12 Ağustosta Berline yaptığı 

yettedir. Fakat elverir ki Henleinin 
asıl maksadı bu olsun ve Südet 
mıntıkasını Almanyaya ilhak gaye· 
sini gütmesin ... 

Lord Ha lif aks,Lord Runcimanın 
Prağdaki t~şcbbüslerinden de bıh· 
setmiş ve sözlerini Sir Con Simonun 
sözlerinin Berlini ve Henleine nasi-

teşebbüsün bir netice vermesini [ İn
giltere bu teşebbüsüne Almanyaya 
Çekoslovakya vaziyetini gerginleş. hat vermeğr: sevkedip etmiyeceğini 
~irmemesini tavsiye etmişti ] . Alman-1 beklemek lazım gel Jiğini söyliyerek 
yanın Belgrat ve Bükreş hükümet- · bitirmiştir. 
!erine ı. üracaatları .. Bütün bunlar , • Öğrenildiğine göre, kabine, do· 
hariciye nazırına göre , Almanyanın d 
Çekoslovakyaya hücum etmek üzere ' minyonlarla temasın an sonra şu 
imiş gibi olduğu hissini veren hadi· kararları vermiştir : · 
selerdir. 1- Avrupada sulhu muhafaza 

Öğrenildiğine göre , Lord Hali- için azami gayret sarfetmek lazımdır. 
faks, meselenin ekalliyetlere muhta- 2- Bu gayretlerin umumi men-
riyet meselesi deği l, Almanyanın ge- faatlerle telifı kabil olmamalıdır , 
nişlemesi meselesi olduğu noktaina· 
zarı üzerinde bilhassa ısrar etmiştir. 3- Sulhu her ne bahasına olur-

Nazır ; Fransa , Çekoslcıvakyaya sa olsun müdafaa etmek lazım gel · 
karşı taahhütlerini yerine getirirken diği söylenen zamanlar geçmiştir . 
lngilterenin Fransaya yardım etmesi- J 
nin mutlaka lazım olduğunu ısrarla Salahiyettar mahafilde, ngilte 
~öylemiştir . renin tutacağı hattı harekete Jo. 

Lord Ha lif aks , demiştir : minyonların ittifakla iştirak edecek 

" Çeklerin Südet Almanlar1na leri lc:anaatı vardır • 
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HAYAT iÇiNDE~ 

Sofradan sonra 
İ ngilterede ziyafetlerden soma birdenbire ev sahibi oJan bayanın ye· 

rindcn kalktığı görülür. Bu hareket kadınların erkeklerden nyrılarak bir 
köşeye çekilecekleri zamanın geldiğini gösterir. Burada erkekler yalnız ka· 
lır. Bu ayrılık zamanı bir cigara içecek derecede süı er. Bu 1.aman zarfında 
erkekler ne yaparlar, diyeceksiniz. Erkekler yalnız kalınca P o r t o 
ş a r a b ı şisesi gı.:zdirilir. Fakat kimse buna el sürmez. Ev sahibi 
olan zata gelinct-, o misafirler arasından en ziyade hürmet etliği iki kişinin 
arasına girer ; başında geçen hatıralarım anlatır, yahut muhtelif bahislere 
ait fıkralar nakleder. 

ı '--------------·--------------............. IİIİlill __ ..... 

Belediye intihabı \ Şehrimizde i Çek sahtekiirlığı 

Şu noktayı bilhassa işaret etmek isterim ki fngiltcredc er keklerin eıı 
ziyada enteresan olduğu zaman iştt' bu vaziyetlerde görülür. İngilizler bu 
zamanda kendi aralarında mühim bahisler konuşurlar. İngilterenin umumi 
politikasına ve Avrupa meselelerine temas ederler. Bu zamanda sofranın 
bir köşesinde sandalyalarını biribirine çevirmiş olan iki adam arasında ha
zan dünyanın en mühim hadiseleri birkaç kelime ile ifade edilir. 

Andre Moruva 

Kadınları teshir eden 
KOMiT Ci OYVODA 

Bu adam uzun bir müddet 
yurdumuzda nasıl yaşadı? 
Eski Maktdonya komitecilerinin Hastabakıcı olan bu kıza bir gün 

reisi Mihailofun uzun müddetten- Trozanof isminde bir yaralı getiıi 
beri memleketimizde bulunduktan yorlar. Katarine bunun Mihailofun 
sonra Bulgaristanla Balkan antantı rakibi olduğunu ve Mihailof çetele· 
devletleri arasındaki son anlaşma rine karşı çarpışırken yaralandığını 
üzerine, Türkiyeden çıkarıldığını öğrenince hemen gidip çete reisine 
bazı gazeteler haber vermişlerdi. haber veriyor. Çünkü Mihailof, bil 
Fransızca gazetelerden Pari Suar. hassa kadınlar üzerinde büyük bir 
da bu münasebetle Mihailof hak- nüfuz sahibidir. 
kında bir yazı neşretmiştir. Mihailof: 

Vaktile Balkanlarda bir kaıışık - Bu adamın bir gün ortadan 
lıklara sebep olmuş olan komite kalkması lazımdır diyor. 

Dünden itibaren Beledi
; yede cedvellerin doldu-
1 rulmasına başlandı 
1 

! Mümessiller vasıtasile evlere ve
rilmiş olan puslalar aile reisleri ta 
rafından doldurulup mümessillere 
geri verildiğinden bunlar Belediyeye 
teslim edilmiştir. Belediyece muvak· 
katan bu işlerde çalıştırılmak üzere 
alınan on iki daktilo dünden itiba. 
ren cedvellere isimleri yazmağa 

başlamışlardır . Dün akşama kadar 
3,000 isim yazılmıştır. 

Okullara tehacüm bu 
yıl pek fazla 

Şehı imizde Orta okullarda kayıt 
ve kabul muamelesine ve ikmal İm· 
tihanlarına başlandığını yazmıştık. 

Bu yıl okullara tehacüm geçen 
yıllara nazaran daha fazladır. Kültür 
Direktörlüğü hiç bir talebenin açıkta 
kalmaması için lazım gelen bütün 
tedbirleri almış bulunmaktadır . 

ilk okullara girecek yavrular da 
şimdiden sıhhi muamelelerini yap· 
tırmağa başlamışlardır.Bu okullarda 
kayit ve kabul işlerine ayın on al· 
tı~ında başlanacaktır. 

Bir düzeltme 

ciler şefi hakkındaki yazının bir hü· Bunun üzerine hastabakıcı kız Dünkü sayımızda, Doğu Manev· 
!asasını alıyoruz : hemen hastaneye geliyor ve yaralı raları dönüşü Mareşalimiz Fevzi 

Makedonya Komiteciler teşki- uyurken, ensesine üç kurşun sıkarak Çakmağın şehrimizden geçtiğini yaz· 
lalı, ORIM, 1898 senesi martında öldürüyor. d mıştık. Geçen Mareşalimiz eğil , 
ortaya çıkmıştır, Teşkilatın maksa- Katarinayı tevkif ediyorlar. Kız Kolordu Kumandanlarından Gerıe. 

sıcaklar ı davası 

Son günlerde tahammül 
edilmez bir hale geldi 

Şehrimizde şu bir kaçgün içinde sı 
caklar tahammül edilemiyecek bir 
hal almıştır. Yakıcı ve ~ unaltıcı bu 
sıcaklardan insan güçlükle sokakta 
yürüyebilmektedir . Buz ve buzlu 
meşrubat sarfiyatı çok fazladır . 
Kamyon kanaradan şehre mütema· 
diyen buz taşıdığı halde yetiştire. 

miyor . 
Dünkü öğle tatilini sabırsızlıkla 

bekliyen bir çok kimseler çoluk 
çocuklarile kendil.!rini yaylalara , 
bağlara, plajlara atarak hiç olmazsa 
bir buçuk gün olsun bu sıcaktan 
kaçmak imkanım bulmuşlardır. Ha· 
raret derecesi 37-38 den aşağı 
düşmemektedir • 

Vilayet nüfusunda 
Değişiklik ve münhaller 

Vilayet Nüfus Müdürlüğü müra· 
caat katibi Yusuf Yılmaz Dörtyol 
Nüfus katipliğine naklen tayin edil· 
miştir. Yusuf Y almazın yeri münhal 
bulunmaktadır. 

Dörtyol Nüfus katibi ile Saim
beyli nüfus katibi de merkez nüfu
sunda çalışacaklardır. 

Yedi et kaçakcısı 
yakalandı 

Defterdarlık muhasebe kalemin· 
deki çek sahtekarlığından suçlu ve 
mevkuf Ihsan Öner, Rağıp Batumlu, 
Ömer, Ali kibrit ve arabacı Him· 
metin duruşmalarına dün Ağır Ceza 
mahkemesinde devam olunmuş, ge
çen duruşmada getirilmelerine ka
rar verilen amme şahitleri dinlenmiş 
ve duruşma başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Eşyalar nerede bulundu? 
Karaisalı kazasının Topallı kö

yünde oturan Veli oğlu Halil ile 
Musanın evlerinden çalınan eşyaları 
Sırkıntı nahiyesinin Muslu mantaş 
köyünde oturan Ali oğlu Tunç Mus· 
tafanın evinde bulunmuştur. Yaka· 
}anan Mustafa çalınan eşyalarla bir
likte Karaisalı adliyesine teslim e· 
dilmiştir. 

Bir hırsızlık iddiası 

Mustafa kızı Elife, bazı ev eş
yasının Erzurumlu Kamil adında bi 
risi tarafından çalındığını şikayet 

1 etmesi üzeıine Kamil yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Bölgelerimizde 
bayındırlık 

Dörtyol, Osmaniye ve 
Erzin güzelleşiyor 

dı Makedonyaya istiklal kazandır· suçunu söylü~·or ve: ıal izzettin Çalışlardır. Bu yazılış 
maldı. Komiteciler gittikçe kuvvet- - Komiteciler teşkilatının emri Belediye zabıtasınca et kaçakcı-

hatasını ta~hih ederiz. 
lenerek devlet içinde ikinci bir ile hareket ettim diyor. İste'· laril e ehemmiyetli surette mücade- O.smaniye: 3 (Hususi) - Osma-
devlet teşkil ettiler. Orduları vardı. seniz beni öldürün... Üzerlerinde bıçak leye başlanmıştır. Son iki gün için· · niyede imar hususun.Ja, büdce imkanı 
Polisleri vardı, mahkemeleri, hatta Katarina Konstantinof, muhake de Mıdık mahallesinde oturan Meh· l daire~inde çalışılmaktadır. Maarife 
maliye nazırları bile vardı. ınesi sırasında avukatına şu itirafta taşıdıklarından met oğlu Ali Fidan, Salah oğulla· ; te: keJilen ve fakat halihazır vazi· 

Umumi harpte Türklere karşı bulunmuştur: rından Mehmet Yusuf. Akkapı ma· yetile tedrisata müsait olmıyan bir 
çarpışmış olan komiteciler Balkan· 1 Mihalofun bakışlarında öyle Zabıtaca yapılan araştırmada 1 hallt"sinde oturan Süleyman oğlu binanın yerinden istifade edilerek 
larda öyle karışıklık çıkaran bir teshir edici bir kuvvet var ki, mu Hasan oğlu Salahittin, Abdullah Şahut, Abdullah oğlu Ali Dağparça· •

1

. ' büyük bir bina inşa tdilmektedir. 
kuvvet haline gelJiler ki, az sonra kavemet etmek imkansız. oğlu Salim ve Mustafa oğlu Alide 1 sı, C~mhuriyet mahallesinde oturan Bu bina orta m~ktep olarak 
onların teşekkiilüne yardım etmiş Mihailofun kadınlar üzerindeki birer bıçak bulunarak alınmış ve I Mansur oğullanndan Kerim oğlu kullanılmağa müsait olacaktır. 
olan hükumetler bile komitecılerin tesirine misal olarak diğer bir vaka haklarında kanuni muamele yapıl· I Aziz, Salihiye mahallesinden Meh· Osmaniye parkının güzeOeştiril· 
nüfuzunu kırmağa çalıştılar. Çünkü anlatıyorlar. mıştır. 1 met karısı Semre ve Hurmalı ma mcsine de çalışılmaktadır. 
komitacılar Balkanlarda tam mana Bulgar zabitlerinden birinin M.1 --------------, hallesinde oturan lbrahim oğlu Meb. Dörtyol: 3 ( Hususi ) - Güzel 
sile haydutluk ve eşki~alığa başla riya ismindeki karısı Mihailofla ta· 1 medin kanara dı~ında kaçak hayvan Döıtyol, günden güne daha güzel 
mışlardı. Hatta hazan yabancı dev· nışıyor ve çete reisi onu bir adamı rette bir nihayet vermeyi kararlaş kestikleri görülerek müsadere edil lcşmektedir. Dörtyolda modern bir 
Jetlerine tahriklerine alet oluyorlar- öldürmeğe gönderiyor . Mariya , o tırnıış ve komit~ci reisine karşı şid · miş ve kaçakcılar hakkında zabıtlar belediye binasının temeli atılmak 
dı. zamana kadar sakin ve mesut bir detli bir mücadele açmıştır · Niha· tutulmuştur. Bunlar cesa olarak üzeredir. Belediye binasının yanında 

Umumi harpten sonra Bulga· hayat yaşadığı evini terkediyor ve yet ele geçeceğini anlayan Miha· yirmi bt>şer lira vereceklerdir. bir de parti binası kurulacaktır. 
ristan, Yunanistan ve Romanya ay· Yugoslavyaya giderek, orada Miha ilof, memleketten kaçıyor· Keza Erzin nahiyesinde modern 
rı ayrı komitacılara karşı mücadele ilofun düşmanlarından birini öldü· Bugün Lehistana gitmektt'dir . Geçen ay evlenenler bir belediye bina~ kurulmaktadır. 
açtılar ve teşkilat yer yer dağıldı rüyor. Mariya bu hadiseden sonra Fakat Makedonyada hir çok kimse Dörtyoldaki ille okul binasında 
ve kahramanları birer birer kaybol kendisi dr ölmüştür. ı onun bir gün daha kuvvetli olarak Geçen Ağustos ayı içinde Bele geniş mikyasta t~dilat yapılmış ve 
du. 1934 te Bulgar hükumeti M ha· 1 tekrar memleketine- geleceğini um· diye evlenme memurluğu tarafından mektebe 300 kişilik büyük bir sa 

Komitecilerin şefı Todor Alek ilofun hareketlerine muhakkak su· maktadır. yirmi iki çiftin nikahları kıyılmıştır. 1 > t ila ı~ el Ln'ştir. . 
sandrof 1924 de öldü. O zaman :---=--------------------------------------------------~~~ 
komiteci reisi olarak Vançe Mihai· ı 
Jof ortaya çıktı. 

Mihailof komiteciler teşkilatına e 
18 yaşında girmişti. Fakat tahsiline 
devam etmiş ve Sofya hukuk fa. 
kültesini bitirmişti. 

1920 de kendini tamamile let
hişçi harekete veren Mıhailof, A· 
leksandrofun adamları ile daha sıkı 
temasa geçiyor ve komitecilerin 
şefi öldükten sonra onun yerini alı· 
yor. Bundan s0nra komitecilerin 
hadiseleri daha kanlı bir şekil alı 

yor. 
Mihailofun parmağı olan cina· 

yctler iki bin kadar tahmin edil 
m.ktedir. Bilvasıta sebep olduğu 
cinayetler ise iiç binden fazladır. 

Komitecilerin Balkanla(daki fa
aliyetlerine kadınların da karıştığı 
görülmüştü" Birçok kadınlar komi
tecilerin hizmetinde çalışmış ve ci
nayet işlemişlerdir. 

A 
ynn bir çok işlere yarar 
şıklar, zarif kravatlarını 
aynanın yardı ıııyla dü 
gümlerler. Dans merak 

lıları dans fiğiirleıini ayna karşısın
da düztltirlt>r. 

Fakat çok tanınmış iki doktor 
Andre Dur vil, Gaston günde biı kaç 
dakika ayna karşısında durmak sure 
tile mahcupları cüretkar, hicldetlile
rin sakin, hulyakar insanların hayat 
adamı olacağım temin ediyorlar. 

Yapılacak İş çok basittir: Her 
sahalı bir çeyrek saat lsveç u ulü 
jimnastik yaptıktan sonra ayna kar. 
şısında dikkatle yüz.ünüze bakınız 
Ayna o vakıt yüzünüzün hatlarında 

size kusurlarınızı açıkça göstere 
cek. Siz de bu kusurları görünce on 
ları düzeltme çaresini arayacaksınız. 

Tozlar suç dellll oluyor 

Amerikan polisi, bir meseleyi 
tetkik ederken, suçluyu bulmak için 
yeni bir usul kullanmak mecburiyetin 
dekalmıştır. 

Aynanın vazifesi 
............................................ 

du. Almanların taarru7.u ile bunlar
dan bir kısmı öldü, diğerleri de esiı 

edildi. Esir edilen yedi er kısa bir 
isticvabdan sonra, ıiperler üzerine 
beyaz bayrak çekerek teslim olduk: 

Amerikan zenginlt~rinden birisi 
müteınadiyt>n tehdid mektupları alı · 

yormuş. Bu mektuplar bir gazetedm 
kesilen harflerin kagıt üzerine yapış· 
tırılınası suı eti le yo:zıldığı için zabıta 

yı çok şaşırtmıştır. 

Vaki polisin şüphesi bir taksi so· 
förü üzerinde toplaumıştır. O vakıt 
polis ve şoförün evinde sıkı bir a· 
rııılşlırma yapılmış, evde bulunan bü. 
tün tozlar elektrik süpürgesile süp· 
rülerek toplanmıştır. toz daneleri ve 
süpürge içerisinde kalan kırıntılar bi. 
rer birer peı tevsizle muayene edil· 
miş nihayet tozlar 'arasında dört mi
lim~tre uzunluğunda kagıt parçaları 
bulunmuştur. Bu parçalar mektupla 
ra yapışık harflere tatbik edilince 
kenarları tıpatıp gelmiştir. 

Suçlunun bu vaziyet karşısında 

kabahatını itiraf ettiğini tahmin et· tan sonra ateşe devam ettikleri iç•n 
mek güç değildir. kurşuna dizilmeğe m"hkum oldular. 

Kur,una dlzllen a•kerln Ask~rleri bir duvara dayadılar, bir 
yıl dönUmU manga Alman askeribir yaylım ateşi 

Önümüzdeki h~fta içersinde An açtı. Ht-psi yere düştüler. Moniye 
dre Moniye isminde eski bir Franşız de bunların içindeydi. Fakat Maniye 
ashrinin Almanlar tarafından kurşu. ölmemişti. Cesetl~ri almağa gelen 
na dizilişinin yıldörümü kutlulana- Alman sedyecileri ölüler içerisinde 
caktır. Eğ r bu adam bugün hayatta birisinin kımıldadığını, gözlerini açtı 
slmasaydı lıu merasim;n yapılma'a ğını gördüler ve bu canlı ölüyü has 
değeri olmazdı . Fakat Andre şimdi tahaneye götürdüler. 
sizin ve benim gibi canlı bir mah· Hastahanede doktor bu ölmi.en 
luktur. Bu pek az tesadüf edilen va. idam mahkumuna acıdı, tedavi etti 
kayı anlatalım. ve ne yaptıysa yapıp meseleyi ka· 

1914 ağustosunda Alsas cephe pattı. Ve macerayı anlatan resmi 
sinde şiddetli bir taarruzdan sonra bir vesikayı adamcağıza verdi. 
Fransızlar geri çekilmek em· Moniye sulhc kadar bir Alman 
rini aldılar. Bu ricatı himaye etmek esirler karargahında yaşadıktan son 

MEŞHURLAR ARASI 

KUPRiS 

M eşhur Rus 
Aleksandr Ku 
k~ç senedenberi 

rip olduğu bir hastalık t_. 
yaşında öldüğünü yazmıştık. 

Hayata piyade zabitliti)e 
1905 yılında yazdı~ı (Düello) 
ile kendini tanıttı. Bu kitaf'• 
bir taşra muhafız taburunUlll 
sak ve ölgün hayatını anlat 

Çok büyük akıntar yapa' 
ello" ihtilalin hissedilmeğe 
günlerde, muharririni kral 
terketmek mecburiyetinde . 

Bu andan itibaren, Kupril' 
men edebiyatla meşgul oldur 
dan sonra sayısız hikaye f/C 
şiirlerden sonra '"Fos,. isnı· 
rini neşretti. 

Bu ikinci kitabile edebi 
tini bir kat daha ispat etolİt 
bu suretle adeta plisik 
sırasına geçti. Bilihire, Get! 
taktiri kaıanan şu iki eserı 
,. Altın bilezik,, "Yüzba~ı IU 

Kuperinin kitapları biti' 
sa olmak üzere birçok diller' 
di. 

ihtilalin sonunda Ko~ 
iltica edip yerleşti. O(ad• 
hayatına ait romanlar ve hik 
lif etti. Likin doğduğu 
son derece seven bu ad.ılllr 
bulunmakta pek fazla ısdırll' 

Bir yandarı hastalık, di~ 
dan vatanın hasreti bu nıiie 
için kemirdi Nihayet geçell 
yet rc-jimini kabul ederek 
döndü. 

Fransa sinemacılığının rO 
komidiyenlerinden bir <>ti.O 
sa Koprin, Kan şehrinde 
çirmekte iken babasrntll 
haber aldı. 

I< aşının üzerind 
yaraladı 

Dursun oğlu Şirin Di11Ç 
ğa neticesinde Ali oğlu fsl 
çapa ile bir haftada iyi 
recede kaşının üzerinden k 
ğından yakalanmış ve hak 
nuni muamele yapılmıştır. 

.. 
Seyhan nafia 111" 

ğiinden: 

1- Dörtyol gümrük 
1• a 

karakolu in~aatı 3979 ır 
1 

E çık eksiltmeye konulmuş~ 
2 - Eksiltme 13·9 9 j. 

müsadif salı günü saat 1 l 
daire .inde yapılacakhr. 

3- isteyenler keşif ~,,ı 
mek için nafia müdürlÜJ"'" 
at edebilirler . 

4 - lstekliltr 298 lir~ 
muvakkat teminat verınt~ 
yapmağa iktidarı olup .. ~ 
dair de nafıa müdürlüğil 
mış vesikayı göstermesi 

4 
9676 25-30~ 

,. 
Türksö 

1 
Gündelik siyasf ı• 

Abone şartl,ıt 
~ 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık J 

ı - Dış ıneınlc~cl y 
bedeli değişmez yalnıı 

zammedilir. ,,J 
2 - ilanlar için ıd 

, aal cdilmclıdiı. 

Bunların anısında bilhassa Kata· 
rina Kostantinof isminde bir genç 
kız vardır ki, son derece guzeldı. 

üzere siperlerde bırakılan bir manga ra mütareke ile beraber F ransaya 

1 asker bo)una Alınanlara ateş ediyor dönmiiştür. 
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!_ÜÇÜK HiKAYE 

11 IVlendebur Muharrir 
Bö ı Y c bir mu ........... Yazan ............ ,. 

• • - Ne makbu· ar · · tın ömrümde • • ! Mi hail Zoşçen ko : 
zu?. 

defa " " 
ın goruyo-

d ~ Kara cahil ! • Yazımı kabul 
etmediğinize dair 

'tıılccck b' ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-" ~le ır halde idi. Okumasını 
ı) 2ıııı~orl~kla beceriyor, hele bazı u· 

11 deı kelımeleri talaffuz edtrken i · 
a lttliyordu 

ırJ. Görünü . ·· b- ·· h fi · d 1 
dıf 'Yicc şe gore utun ar erı e 
,J 'y tanınuyordu. 1 

· ~iç azısına gelince: İyisi mi bunu 1 

. o k=trnayınl. Yazısı o kadar kötü, 
taı.. ar berbat ki, ilk gördüğüm 

··•an "'d 

bir makbuz. 
1 

- Be adam, makbuzu ne yapa· 
caksm?. 

- Öyle işte, lazım. 

Herifin bu cevabın.ı karşı lfrn
dimi tutamadım ve güldüm.. Fakat 
istediği makbuzu da verelim.. Mak· 
buz aşağı yukarı şu mealde idi: 

"Filan muharririn basılmak üze· 
~ ister a eta şaşırdım.. Doğrusunu 

ıı d:c~ı~ buna yazı demek bile ca· gazetemize verdigi yazılar cahilane 
l fcylc tildır, Kargacık burgacın bir olduklaıı için bası!mamıslar ve sahi 
~ 0 .. Okuyabilene aşkolsunl. bine geri verilmişlerdir.,, 
~tı bir b'k'Lu getirdiği yazının mizahi ı Herif makbuzu aldıktan sonra 
ııt ile ·!'.1 ;Ye olduğunu söylediği zaman bana teşekkür etti ve odadan çıktı .. 

''"'•ı-r·:~ ~Yeceğimi şaşırdım. Koca ya· l Üç gün sonra a<:iamı tekrar kar-
oları ~çınde, ah şöyle böyle manası şımda gördüm. Suratı asık ve canı 

, ·t•· beş cümle vardı. ı sıkılmıştı .. 
rt ~ birckrar ediyorum, ömrümde böy. Üç gün evvel kendisine verdi 

1 . ınuharrir görmemiştim. 1 ğim makbuzu bana uzatarak dedi 
·~ riıı :~n en garip ciheti bu mukarri· , ki : 

"
1Uth· 1 ~ llıası d ış surette lerebantin kok. - Hiç böyle makbuz olur mu? 

Qkıu: 1
'. ~endisi de bunun farkında Matbu ve antetli bir kağıt üzerine 

t\>vcl'u •çın, odama her girişinde yazıp mühür basmak lazım .. 
B~· Pencereyi açmağa koşardı. iyice tepem attı.. Ona, biraz 

p doıt ır~nci yazısını getirişinClen üç 
1 

yüksek :ıc.sle makbuzu ne yapacağı-
ef Ona ~rı sonra tekrar bana uğradı. nı sordum. Burasının hususi bir mü· 

~ • essese olduğunu, hiç bir resmi ka-
• ~Qı.~.Bana baksanıza azizim, de· ğıt veremiyeceğimi, bahusus mühür 

ben rt·/'· ıni yanlış söylediniz, yoksa basamıyacağımı söyledim. 
~ llıu~ Ya~lış anladım?. Her halde 

1 
Makbuz isteyişinin sebeplerini 

ıı O ~rrır olmannız gerek 1. öğrenmek için ona şaşırtıcı bir kaç 
., ı ~ bıraz kederli bir sesle : su.d sordum. Ailem ettim, kallem 

falan liayır, dedi. Ortada yanılan ettim. nihayet herifi söyletebildim. 
liıı anfok. Ben muharririm; yani si- Bana vaziyeti şu suretle izah 

O ~acağınız edibim.. etti: 
lfer d fana daha bir kaç defa geldi. A 1 B ı 

Tiirkıözll 

Cumhuriyet Bayramı 
münasebetile 

Yapılacak şenlik tesisatlarile takızaf erlerin e
lektrik tertibatı ve şebekemize raptı hususunda i
zahat almak isteyen sayın müşterilerimizin geç ka
larak ileride müşkilatla karştlaşmamaları için şim
diden fen dairemize müracaat etmeleri ehemmi
yetle rica olunur. Bundan maada, bayram dolayısi
le birdenbire yükselecek olan elektrik malzemesi 
ihtiyacını vaktinde düşünerek tedarikli davranıl
masınİ da tavsiye ederiz. A · zu edilen her nevi ınal
zeme satış mağazamızda mevcuttur. 

Elektrik Şirketi 
9684 28-2 - 7 - 13-18 

------------------------------------------.-.---------

-------------------------------------------------
Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep TO erkan 
Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığmıve en 

son modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

(Yurd Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
G. A. 4 9691 • karşısındadır.) 

:..-------...:.-----------------------------------------

Dr. Muzaffer 
İç hastalıkları 

o an 
mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

mu 
___ aw _____________ _ 

~İ&in· e asında, manasını ancak ken· - zizim, işin l oğrusu şu: en 1 
~ ın fakir bir adamım .. Küçük !Jir dükka-

e~ r2a kanladığı bir takım kargacık nım var. Makine yağları, boya falan 1 
., cı Yazılar getirdi. 1 • 
c..aın 1 • satarım. Dükkanım küçük .. Zorazor ·-----------~---• 

~''"" an a ben de onun yazılarına 
''"il~ b ekmek paramı çıkarabiliyorum. H:\I 

fat t a aşladım. Bu yazılardan d 11: cf k 1 buki benden, tüccar sıfatiyle yüksek 
~lll. F' t manalar bile çıkarıyor bir vergi almak istiyorlar. Bu yetiş· 
~%ctt akat. manalarını anladığım miyormuş gibi apartıman kirasını da 
\ii0k .. e herıfe olan öfkem de arttı. 
~lh U getirdiği yazılar, cidden ipe tüccarım diye beş misline çıkarmağa 

.. Rel uğraşıyorlar. Ben tüccar olmaJığımı 
~ dcğ'I rn~z şeylerdi, Bunlar bir ya . anlatmağ1 çalışıyorum. Onlar da 

Lı 1 
• bır deli saçması idiler. 1 ı ııcr d f beni sıkıştırıyorlar : "Şu halde srn 

11~tak e asında, adeta biraz kor- ne iş yaparsın?,. diyorlar. Ben de on. 
~~ti110 dve çekinerek bunları geri 
~ / r u K fara diyorum ki : "Ben muharririm, 
~'llı "'d rn.. imbilir, herif, ne hi 
). .. aınd? y edibim. Yazı yazarım . ., Onlar da 
-.ır~ b . ı a günün birinde kı· 
~ e111 bana diyorlar ki: "Ulan senin neren t2c k vurmağa ve yahut döv 
~ ~lkarsa ne yapabilirdim?. muhanir?. Muharrirsen bize bir vesi. 

k· crıf .. · "b . ka göster, biz de maliye müfettişine 
"it ild ' Yuz ıtı arıyle de korkunç 
Yı~ 1 ~,·ab~dı. Bıyıkları bir haydut bı· göstererek senden daha az kira ala-

" ı ut lım.,, Ben de onlara: '!Bu ne kırta~i-f.' ak un ~e kocamandı. , 
d~ a h-a~ korktuğum başıma gelme· yecilik, diyorum .. Maamafih. madem. 

ti bu~İik ~ıf yazılarının geri verilişine ki vesika istiyorsunuz, peki .. Ben Je 
·ııt ltı Çık ır tahammül gösteriyor, hiç size böyle bir vesika getiririm ,. 

Bütün Sinema Muaklıları 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

iki güodenberi emsalsız mu 
vaff akiyetlerle gösterınekte oldu 
ğu mt-şhur Fransız edibi F rançois 
Couppe, nin Ş<theseri: 

(Mücrim) 
Fılmini Bii} ük l>i heyecan içe· 

risinde seyretmektedirler. Görmi 
yenlere senenin bu Sinema harika. 
sını tavsiye ederiz. 

Baş Rolde : 

Adana Baro riya
. s~tinden : 

Umumi heyetin fevkalade lop 
lantıya daveti kararlaşmış olduğun
dan Baroya kııyıtlı avukatların 12/ 
91938 tarihine tesadüf eden pazar. 

· tesi giinü saat 16 da Cumhuriyet 
H<llk P drtisi salonunda hazır bu 
lunmaları ilan o!unur. 

i

l Ruzname : Nizarnnnmcdc ) apı· 

1 lacak tadilat hakkındadır. 9700 

1 

ı ~ -~ ı 1 ÇOCUK HASTALI LARI 
MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 
1 , ~rnıyordu. Sacicce : 1 işte makbuz istememin sebebi 

~~ilCak ernek işinize yaramıyor, bas. budur· 
~. sınızl demekle iktifa ediyor Fakat siz bana şunu söyleyin: ı 

Ben d Ben şimdi ne yapacağım? Onlara 
..... E e ezile büzüle: muhurrir olduğumu nasıl isbat ede- :-------------

(Pierre Blanchar) 

9690 ıl 
Adanaya geldi 

Has talarını hergiin Mahmut 
paşahanıkarşısında 18n ı na · 
rada hususi muayenelıane~inde 
saat 14 - 18 arasında ka· 

~1~ dA Vet, maalesef La~amıyaca ceğim?. 1, 
"Ye ·• •· () k ozur diliyordum. - Artık orasına ben karışmam, 

~ı tilk• ayılsız bir şekilde omuzları dedim. 
er: 

'c ' N Bir müddet şaşkın etrafına ba. 
fere d ~ Y~~alım, derdi, gelecek kındı ve çıktı, gitti. 

•i~ı Bttnu
8 

5~. ıyısini getirir im, ismini kimseye söylememi ri· 
c Se)~ oyledikten sonra da ba· ca etti. Allah bt:lasını versin, men-

ıı ttl ~ b aın verir, odadan çıkardı. deburun bari bu ricasını tutayım .. 
dı. ana top yekun dört defa 

t' ~ ~rı o ı ·. ı--------·--
~·ben 6 e ışın.Je, oldukça uzun, 
d he ..... 20 sayfalık bir yazı grtirdi. ' 
a ·ttenc 'k 1 , ~"~•Yı · ecı orada, onun yanın· 
atı Oldu okudum ve öfkemden sap· 1 

lllJ ' ln <n ••• Kendimi tutalJ!ıyara~: ' 
le ~etil S~f be birader, dedim .. Bu 
~ ınsarı asmak, fakat okumak bi-

tli11 laharn ·· ı " .. h .. d nit de b mu unun arıcın e .. 
~ıııı Jah U sevdadan vazgeçin!.. 

· a da b~ni rahatsız etme-

0, barı 
l'tı -... Şu a sert sert baktı: 

akblft · halde dedı. Bana bir 
Verinızt . 

Satılık taş ve enkaz 

Boy 25 - 70 

En 25- 30 

Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük· 
gari par liik ta~tan 2500 adet taş 
ve bunlarla beraber enkaz da satı 
lıktır. istekliler, 

Ulucami civarında Könıür pazarına 
döne<.: k yerde Abdurrahman Şe· 
ne ı e müracaatları 9672 7- 15 

D~vlet demiryolları Ada
na 6 F1 cı işletıne reisli
ğinden: 

Büfe salonu İşçiler kahvesi, hii · 
vet, berbı:r salonu ve mü afır salo 
nundan terekküp eden ve aylığı 60 

· lira tahmin edilen Yerıi Adana ga 
n büfesi 3 s•ne müd Jetle ve pazar 
!ıkla kiraya verilec~ktir. 

Pazarlık 21 9 :f38 T. çar~anba 
günü saat 1 O da Adana işletme mü 
dürlüğü binasında artır:na eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak · 
kat teminat 162 liradır. Kira şartna 
mesi Adanada komisyonda görülebi 
lir. isteklilerin 2490 numaralı artır 
ma ve eksiltme kanunu ve şartname 
mucibince vesaiki lazimcyi ·ve mu· 
vakkat teminat vezne makbuzunu 
hamilen saatı muayyende pazarlıkta 
hazır bulunma la• ı 

- -· -- . -- -4- 10-15-20 9711 

bul t"der. C. 

Zayi şehadetname 

Osmaniye orta okulundan 934 
yılına aid al nış olduğum şeha<letna 
meyı zeyi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Haınamkuı hu mahallrsinde 
oturan Abdullah oğlıı Yaşar Tt'kin. 

Zayi Şahadetoaıne 
~34-935 yılında Namık Ke· 

mal ilk okulundan almış olduğum 
31/478 No. lu şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan t"skisi 
nin hükmü yoktur. 

9710 
Duran oglıı 

SEI..AHI 1 TIN 

Sahıfe 3 
t. -

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli ) Memurine 

kredi muaınelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 

9677 8-10 

~--------------------------~----------------""" 

.--------------------------------------------------ı 
Almanca Dersi 

Berlin Üniversitesi Lisan Enstitüsünden mezun Naşit Güneysu, 
yeni ve t"n güzel usullerle Almanca ve Kimya dersleri vermeğe ba 

mıştır. Müracaat Yeri : 

9682 7-7 

Karasokuda, seyyar maliye 
tahsil şubesi civarında No. 28 _____________________ ._. ______________________ ...,. 

-----------------------·w ---·~-
Doktor Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun n 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm ap, 
manında hcrgün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya 
dar kabul eder. g. A. 9598 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2 
Karrırnanu• f\'o: fJ 168 \e"i f1111l11 : 20 7ı J93H 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 nci, 1°2 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamnaıne 

- Dünden artan · 

2 - Akıcı l>ir maddenin içinde halledilmiş bulunan maddenin 
iırlık veya hacim yüzdesini göstcı mcğe yarayanlar : 

A · Alkolomctreler, 
B . Sakariınelreler, 
C - Siilflirik asidi areomctrcleri . 
3 - itibari taksimata göre akıcı l>ir ıııaddl!nin k(·safct der re 

gösterenler : 
A Süt arconetresi, 
B Bauıne areometreleri "Teknikte miistanwl oiup sıfır no 

mayiimukattara ve 10 uncu derecesi yüzde 10 ni~belindeki tuz mahl 
ne tekabül e<lt'r.,, 

imal maddesi 

Madde 10 - 124 üncü madde aşağıdaki şekilrle dt>ğiştirılmişl 
Areometreleriıı imal maddesi yalnız şefşaf ve da}anıklı ca 

Maiyet:erirı "Hitıat" kesafetini bulmağa yarayan areometre1er . uya 
kalevilere ka şı ela lazım gelen dayanıklıkta olmalıdır. 

Termometreli areometreler harnetin kalıcı bir bırakmadığı ta 
mış bir cins camdan yapılmalı Jır. 

Fluorhidrik asidi rnahlulleri için kullanılacak art'ometreler gü 

ten yapılabilir. 

Talimatnameye b11·akılan hükümler 

Maj1 11 - 125 inci madde aşağıda yazıldığı veçhilt> drğişt 

miştir : 

1 · Areometrelerin umu.ni şekil ve tertibatı. 
2 . Areo netrelerin nevilerine göre ayrıca gözctılecck vasıfları, 
3 Areomelrelerin umu.ni muayene usulleri, 
4 Areometrclerin hıısu:;İ muayene usulleri, 
5 Arc>ometrele·in nevilerine göre mua)•enc hususiydlrri taiiı 

name ile bildirilir. 

Tesmiye 

Madde 13 - 132 nci m ide aşağıdaki Ş"kill\e değiştiril 
tir : 

(Sonu Var/ 9583 
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Adana Botsası 

Kilo Fiati ' 
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CINSı 

~apımalı pamuk --
Piyasa parlakJ H 

En az 
IC. s. 

En çok 
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!Matbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

Satılan miktar 
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Fasulya 
Yulaf . ------ ----------· 
Delice 
Kuş yemi 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithanc

sinde ya plırımz. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

C l L O 
* 

GAZETE 
_________ ı 

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

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif bu 
rufatla Türksözünde ya 
pılır • 

Türksözü matbaa
sı "Türksözü.nden ba~ 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 
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Llverpol T elgraflan 
3 I 9 / 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 
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1
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? 5 
!:>!erlin ( ingiliz ) 6 )14 I 

Hint hazır 89 ı---=----- j 3
0 

Dolar ( Amerika ) ·ı- 25-
Nevyork B- Frank ( isviçre ) ao·- 00 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istıhlak vergısinin tenzili hasebile 19/Ağus. 
tos '1938 tarıh v~ 3990 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar], 
kabotlarımızın satıla, ağını ilan ederiz. 

Şapkalı 

" 

H 

Arslanlı 

Tip 6 
6 
5 
5 
2 

" 
H 

" 
" 

Genişlik 

85 Cın. 

90 " 
85 
90 
90 

" 
" 
" 

Top 

36 Metre 
36 

" 36 
" 

36 
" 

36 H 

Kuruş 

670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yu:Carıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 0/0 2 

zam yapılır, 

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

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

müstenittir, 3 9701 

Kumbarcıt biri 
i 
~ 

1 

l 

T. 
tı• 
~ı • • 

1 
·'?.:_,. \ ,. , __ 

i~ lUJlMllB>AJ!lA 
CAN V<UOTAQ. 

_fı 

t;. __ j, ....!":::=;: -~:'-1-L. 

./ ,,. ' . . 
• r 

~I ------~-----------------

Dun lop 
FORT 

Kanara Büfesi icara Veriliyor. 
1 - Belediyeye ait Kanarada mevcut kanara biıfesi bir sene 

detle kiraya verilmek üzre açık arbrmaya konulmuştur. 
2 - ihalesi 8/EylUl/938 perşembe günü saat 10 da yapılacak 
3 - Bir senelik muhammen icar bedeli 30 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2 lira 25 kuruştur. 
5 - isteklilerin ihale gün ve saatinde yaptırmış oldukları teın' . 

buzlarile birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek İS 
hergün beledi ve Hesap işlerine müracaatları ilan olunur • 

25- 30-4-7 9674 

1 - Yeni mezarlıktaki yıkanma binasının tamiri açık eksiltıntl 
nmuştur. 

2 - Keşif bedeli: 104. 70 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: 7.85 liradır. 
4 - ihalesi eylülun sekizinci perşembe günü saat onda Bel 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe ait evrak yazı işleri kalemindedir. lstiyenler oradaO 

bilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzl•rı 

likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur: 
21 - 24 - 30- 4 9694 

- bski mezarlıktan yertl ıııetarlıla nakledilecek olan b~yiiı 
mik' ap taıın naltli işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beşyüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı otuz yedi buçuk liradır. . c 
4 - ihalesi Eyh11un 19 uncu Pazarıesi günü saat onda BeledıY 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye fen işleri Müdürlüfıünd~dir. latevenıer 

görebilirle~. ·1ı 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen Raatte teminat makbuzları 

likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
4-8 - 13-17 

Her mevsım ve muhite ıöre 

ÇAY 
Al bayrak Mustafa Nezih 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

9712 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER Tl<:ARETHANESI ,, 
ne geımı,ıır. Bir fincan Ç•Y gUnUn bunaltıcı eıcaAını "' C 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

• 2 

Tabiatın büyük lütiif ve nimet;nden istifade edİ~ 

Radyo ııktilyi\esi bütün dünya Kap\ıca\ar1fl' 
kinden )'Üksektir. 

~ 

;I 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer 

Mideden muttarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka b~ 
iLICA YA gelmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzindeO 
mü tefit ve meaut olmuşlardir . 

uazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDU~ 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDlR ; 

1
., 

Bir Gecelik Otel Odası 
Kuruş 
200 
125 
75 
50 

. ·ıi~ 
Odalar dört kıŞ 1 

1 
tir. Fazlasından f9 

alınır. 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükümet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : B 1 ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
50 80 

-------------~------------------J 

• • Taş Odalar 

" 
• 

H 

• 

Birinci Baraka 
ikinci 

Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

:iO 
15 

,, 
Bir kişi Ücreti, ~~f 

de iki defaya kil 

Yazın Çifteh~na gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar· 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 9) 

iki. g. 18 - 18 

'--------.......... ----------------------------~d~~ Umumi neşriyat rııu .. 

Macid Güçl;,, 
Adana 'l'ürlcsözü ınst 


