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Hataydan ayrılan Cenevre Heyeti 
Lübnanda aleyhimizde çalışıyor 

1 Şa~ .... k~b~~~l Kömür cevherimizin is
istifa edecekmiş i f e '- l .Af • ınsa a ını arttıracağız 

! Şam: 13 (Hususi)
Halk arasında ve bil-

re g 

Belı 

Suriye Başvekili Cemil Merdümün 
şayanı dikkat beyanatı 

* hassa vatani ınahafi
linde dolaşan şayiala
ra göre, kabine istifa 
edecek ve eski kabi-

Memleketimize gelen İngiliz müte
hassıs heyeti Zonguldak yolunda 

le Şaın : 12 (Türk Sözü muhabirin· 
n) - Halayın son idari şekli dola 

2 1'~le Şamda dedikodular hala dur· 
.' 

1
• SukSarucada evvelki akşam 

ıcta reisi şerefine bir ziyafet veril· 
ış. ı· 
td ıyafeıte vezirler, eşraf ve genç 
ti e~ birçok kimseler bulunmuş, 
~et. nutuk! .tr söylemişlerdir. 

e f al. tarıf veziri Abdürrahman Key
ta lalya, Türkiye, lngiltere ve 

. ı rrı?sa aleyhine şiddetli sözler söy· 
ıyt "t 'f, en son vüzera reisi söz alarak 

8
f0k mevzulardan sonra nihayet 

ııı i ay meselesine geçerek ezcümle de· 
llıt ki : 

;. •Sancak hakkındaki anlaşmalar 
'lllt·· h""d it . cyımtz ve rızamız arıcın e-

ij. Bız komşumuz Türkiye ile iyi 
knasebet tesis etme!.. arzusundayız, 
ı at Sancaktaki haklarımızdan da 
ieçıneyiz» 

il\ Vüzera reisinin, defaatla tekrar. 
u~· bulu'lduğu bu sözler, efkarı u
•l 'Ye tarafından artık kale alınma· 

tadır ve kabinenin her ne baha· 
pııl y~ .01ursa olsun yerinde kalmak is· 

l•ne onları bu gibi tezahürata sev• 

kettiği söylenmektedir. Filhakika, Is· 
kenderun meselesi vatanilerin istedi· 
ği gibi halledilmezse çekilec~klerini 
söyleyen bu vezirler, işte yine yerle· 
rinde kalmışlardır ve böyle bir şeye 
niyetleri de yoktur. 

Burada çıkan C.nnehar gazetesi 
dünkü sayısında şu haberi vermiştir: 

Berut : 16 ( Hususi ) - isken· 
deıundan çekilmiş bulunan Milletler 
Cemiyeti intihabat Komisyonu Duhuru 
şuver'de •'Kasuf,, v,. "Villa Savaya,, 
otellerinde istirahat etrnektedir, Ko· 
misyon bu güzel manzaralı yaylada 
raporunu hazırlamaktadır 111 

Komisyon azaları evvdlki gün 
" Deyrinnebi ,, de bulunan Antakya 
Patriğini ziyaret etmiş ve kendisile 
Sancak meselesi etrafında konuşmuş 
!ardır. 

Patrik, Antakyanın kadim zaman· 
danberi Surite (1) Ortodoks Patriği· 
nin makamı bulunduğunu ve bu va
tan pıırçasının Suriye ve arap oldu· 
ğunu (I) söylemiş, bu esnada pek 
müteellim garünmüştür. 

Patrik ertesi gün komisyon aza· 

Yahudiler için bir tek 
yer gösteriliyor: 

MADAGASKAR 
enıan bütün devletler Yahudilerin 
Orada yaşam.ası tarafdarıymış ! 

llctJ· 
~' ın 13 - Daima arkası kesil 
'un tilistindeki kaıışıklıkların zu· 
~ Ve F.viandaki akdoluııan dün-
~iO~feransı, Nasional sazialist par. 
i ~ dünya bakışı talim ve terbiye 
~l:t 1 °s_onberge her kese açıkca dü· 
'ıtit Ctıni bildirmek zaruretini ver· 
~,1~ .o fikrasında şu şekilde bu 
t nın cenlı damarlarına dokuuu· 

a/1 l 
Uha '. lialıhazırda Filistin yahudi 
~ UCıtlerin bir merkezi olmasından 
Ylc ~ki.aşmıştır. Çünkü lnıiltere 
lca •rıçden Yahudilerin buraya 
•nı- Yerleşmesine müsaade ettigin· 

•ııı,ııar edilmeyen fena hadiseler 
llıiJ "<ika bulunacağından lslamiyet 

e t" 
2 a ıyen bozuşmak istemez . 

y :h Bütün dünyadevle:leri Avru· 
ima Udılerini kabülünü muvafık 
ı\v~~r. Bir çok yahudilerin gözle· 
•dan ~ralya adasına dikilmişken 
bt l\f -~ red cevabını aldılar. Ce· 
ddur. tl a~a ria ayni cereyan mev· 
· S. 1\ nırıltere, Fransa ile beraber 
ı bini · Amerika ) yavaş yavaş 
da ta~t~e Yahudileri belki arala· 
la def~ıın edebilirler. Fakat daha 
hudu~ · Cenübi Amerika ih!imal 
tııily u tecavüz edecek kala kala 

1 koı0°~ . Yahudileri yerleştirecek 
tıı nının . .. 'b 1 eseı . neresı munası o aca. 
Avtu esı her kesi düşendürebi · 
tııeııı· Padan hiç bir suretle yer 

a cd~' bir muhitin ayrılması ik
Vrup8 r, Bundan 1 sene evvel 

Yah~~rkez şelıirlerinden birin· 
~lrrc ~ aleyhdarı olanlar bir 

. kc8 ta; detnıişlt>rdi. o zaman 
ılrıı· afrndan i . .. "I" k b 1 . ış nı yı goru up a u 
1~ M ~vafık bir teklifle yabudi 

tlitilnı a .a~askar adalarına yer· 

k esı ıler· • ·ı .. .. 
u Ça • . 1 suru muştu. Bu ada 
1aber v~'.. latif bir yer olmakla 
budi d ukümeti de ötedenberi 

oattugula ve bunların hür 

ıiyetine danimak ve iyilik yapmak

la tanılmıştır Fransa yabudi aleyh· 
darı şeflerinden biride l>u fikri çok 
muvafık bulmuş ve bu düşünce et· 
rafa yayılmışdı. çok sürmeden Po· 

lonyada Madağaskaıı teklif etmiş· 

di. yahudi meselesinin tarihi vaz'iye· 

te pek ciddidir . Bu ancak fazla 

müstemlekeleri bulunan büyük dev

letlerin kati bir kararile bal oluna. 

bilir • 

Küdeste karışıklık 1 
Mutemadiyen bomba ve 

silah patlıyor 

Kudüs: 13 ( Radyo ) - Kudüs, 

Hayfa, Tulküm, Tilabib de geçenin 

muayyen saatından sabahın muay. 

yen saatine kadar sokağa çıkmanın 
yasak edildığine dair olan, verilen 

emir devam etmektedir . 

Bu sabah Sibiryada bir bomha 

patlatılmış ve iki yabudi yaralan· 

mıştır . 

Hayfada yangınlar çıkarılmış, 

etfaiye ve halk yetişerek söndür 

müştür. Donanmadan yirmi iki za· 

bit ve 140 nefer karaya çıkarılmış· 

tir . 

Hayfaya gelmekte olan iki oto· 

mobil taaJruza uğramış ve içinde· 

ki yolculardan dört yabudi yolcu 

yaralanmıştır. Tulkümde de iki ya· 

hudi silebla oldürülmüştür. Filisti 

ne yeni lngiliz takviye bıtaları gel· 

mekde devam etmektedir • 

sının ziyaretini iade etm ·ş ve kendi· 
!erile yine hkenderun meselesi e:ra· 
fında konuşmuştur. Komisyon azaları 
Patrikin elemine iştirak etmekte ol· 
daklarını bildirmişlerdir ., il 

Yenigün - Patrig efendinin iddi· 
alarma giıler, elemine acırız. Fakat 
şu Milletler Cemiyeti komisyonu a· 
zalarına ne oluyor? Bu tahrikaıtan ne· ' 
tice itibarile ellerine geçecek kar ne· 
dir? Bunu anlayamıyoruz 1 

Kral Corç 

ne azalarından 
, çının iştirakile 

1 kurulacaktır. 
birka * 

tekrar * 

* 
Ek. Kayser Vilhelm 

lsviçrede ikamet 
edebilecek 

1 

Sıhhatı günden güne 
!aha yüz tutuyor 

se-

Genf:13- Gazetelerin bildirdiğine 
göre, 80 yaşını bulmuş olan sabık ı 
Kayser Vilhelm, lsviçrede tanıdığı 
bir zatın delAletile kendisinin bu· 1 
lurıduiju Hollandadaki Doorn şeh· 
rindeki ikametgahından lsviçreye 
nakli hakkında mahzur olup olma· 
dıijını sordurmuştur. 

Zongulda klan bir gDrUnilşı 

Lonclra: 13 ( Radyo ) - Bugün 
neşredilen resmi bir tebliğde Kral 

Altıncı Corçun sibhatında büyük 

bir salah asarı görüldüğü bildiri!· 

miştir, Kral geceyi çok iyi geçir· 

miştir. Kralın bu ayın 18 nde şe· 
refine Bukünham sarayında verile· 
cek olan ziyafette bulunacağı gibi 
o gün mukarrer olan Pariş seyaha· 

tına çıkacağı da kuvuetle umul· 

maktadır. Fakat, henüz bu hususta 

verilmiş kati bir karar yoktur . 

Kendisine verilen cevapta Is· 
viçrede ikamet arzusuna mani hiç 
bir sebep mevcut bulunmadığı bil· 
dirilmiştir. Monte Verita şehrinde 
büyük bir kaşanenin satın alınması 
ıçın bu işlere memur edilen bir 
zat derhal müzakerelere başlamış· 
tır . 

lilu muhit pek sıhhi bir mahal 
olarak !anılmıştır . Malum olduğu 
üzere Ekkayser geçen sene yaka· 
landığı bir göğüs hastalığından 
kurtulduktan sonra bulutlu Hollanda 
iklimi 1aramı:dığından vücudu sıcak 
iklimlere ihtiyaç göstermişti. 

ee 

fstanbul: 13 (Telefonla)- Kömür 
cevherimizin istihsalini arttırmak için 
hükumetimizin bu meseleyi ele aldığı 
ve iş sahasına geçildiği malumdur. 

Madenlerimizin işletilmesi için tet 
kiklerde bulunmak üzere İngiliz müte
hassıslarından mürekkep bir heyet Is· 
tanbula gelmiş ve bugün Zonguldağa 
hareket etmişlerdir. 

Bu heyetin reisliğinde, bulunan zat 
şöyle demektedir: 

- Zonguldaktaki maden sahasını 

gözden geçireceğiz. Zonguldakta ma· 
den istihsalını arttırmak için modern 
makine tesisatı yapılacaktır. Mamafi 
biz yalnız sahanin vaziyeti ve kömür 
istihsal şekli hakkında tetkiklerde bu
lunacağız. 

Romanya Kralı 
Londraya gidecek 

Oldü diye gömülmeğe 
yollanan diri meselesi 

iddia makamı, Doktor Kemal 
Arıksoyu suçsuz gördü 

Romanya Kralı Karoı 

Londra : 13 ( Radyo ) - Ro 

manya Kralı Karo!, Eylülün on be· 
şinden sonra buraya gelecek ve in. 

giltere Kralı Altıncı Jorju ziyaret 

edecektir. 

Doktor Ürfi 
hasta bakıcının 

Vecibe adıııda bir kadının ölümü· 
ne sebebiyet vermekten vazifede ih
mal ve terahiden suçlu Memleket 
hastahanesi doktorlarından Kemal 
Arıksoy ve Ürfi ile Hemşire Neba
hat ve hastabakıcı Srdıkanın c!uruş· 

Londra-Paris. samimiyeti 
bozulmak isteniyormuş 

HARP KORKUSU! 
Parla: 13 (Radyo) - Parla siyasi mahaflll son gUnlarda 

beynelmllel siyasi vaziyetten bedblndlr. 
Bazı ecnebi mahaflll de Fran -------------

sanın ın11ııız.ıcaıyan yakınla•· Senelik mezuniyet-
ma••n• menedarek ispanyada 
dahili harbin şılddetlenmeslna lerini alan valiler 
sebep oldujiunu beyan ile is
panya harbinin Avrupa harbi 
hallnl alması korkusunu ızhar 
ediyor. 

Fransız mahafili bunun aksini id· 
dia etmektedir. Bu mahafile göre 

ltalya, fngiltereyi Fransadan ayırma· 
ğa çalışıyor. ltalyanın bu politikası 

ispanyada harbin devamına sebep 
olmaktadır. 

Ankara: 13 (Hususi) - Birçok 

valilerimiz yaz münascbetile dahiliye 

vekaletinden senelik mezuniyetlerini 
almaktadırlar. 

Bunların arasıııda Konya valisi 

B. Gemal Bardakçı, Aydın valisi 

Salim Günday, o~nizli valisi Ekrem 

Ergün, Bilecik valisi Ali Rıza Eskay, 

Sinop valisi Fehmi Vural da vardır, 

ile hemşire ve 
tecziyesi istendi 

malarına dün Birinci Asliye ceza 
mahkemesinde devam olunmuştur. 

iddia makamı, bu duruşmada esas 
hakkındaki mütallianamesini yaparak 
Doktor Kemal Arıksoyun beratını ve 

diğer suçluların da Türk ceza kanu· 
nunun 230 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına tevfikan cezalandırılmalarını 

istemiştir. 

Duruşma; kararın anlatılm<ısı için 
18 temmuz 938 pazarle~i gününe br· 
rakılmıştır. 

Türk Ceza kanununun 230 uncu 
maddesini aşağıya yazıyoruz: 

Madde: 230 - Her ne vesile ile 
olursa olsun memuriyet \'azıfcsini 
yapmakta ihmal ve terahi eden veya 
amirinin kanuna göre verdiği emi r. 
leri makbul bir sebep olmaksızın 
yapmayan memur otuz liradan yüz 
liraya kadar ağır cezayi nakli ile 
cezal•ndırılıt. 

Bu ihmal ve terahidcn vaya ami· 
rin kanuni emirlerini yapmamış ol· 

maktan devletçe bir mazarrat husule 
gelmiş ise derecesine göre bir aydan 
üç sene~ e kadar hapis cezasile bir· 

likte müebbeden veya muvakkaten 
memuriyetten mahrumiyet cezası dahi 
hükmolunur. 

Her iki suretle memııru tcrahi. 
sinden veya verilen emri yapmama· 
.ından cfratça bir türlü zarar hasıl 
olmuş ise o da başkaca ödettirilir. 

Diğer madenlere gelince, bunlar 
içinde mütehassıs,mühendisler gelecek 
!erdir. Bu mühendisler, Türk mühen 
dislerile birlikte lazım geıen tetkikler 
yapacak ve madenlerin işletilmesi işi 

ile meşgul olacaklardır. 

Başvekilimiz 

Ağustosta 

hatin. e 
İzmir seya
çıkacaklar 

lzmir: 13 (Hususi) - Bu yıl iz· 
mir fuarını Başvrkil B. Celal Baya · 

rın açacağı kuvvetle tahmin ediliyor. 

Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, bir 
müddet sonra Ankaraya gidecek, 

büyüklerimizi fuarın açılma törenine 
davet edecektir. 

Başvckilirnizle birlikte lkıisad, 
Kültür ve Ziraat Vekillerimizin de 

lzmire gelecekleri, hem fuarın açıl. 
ma töreninde hazır bulunacakları, 

hem de kendi vekaletlerine ait leş· • 

kilatı tetkik edecekleri haber alın· 
mıştır. Keza Adliye Vekilimiz B. 

Şükrü Saracoğlu da fuarın açılma 
töreninde bulunacaktır. 

Ağustosun ilk haftasında güm· 

rük ve inhisarlar vekili B. Ali Rana 
Tarhan şehrimize gel ecek, yeni inşa 
edilecek şardp fabrikasile tütün ima· 
lathanesi mevzularını tetkik edecek 

ve ayni zamanda manda Çamaltı 

tuzlasını gezecektir. 

Bu meyanda Nafia vekili B. Ali 

Çetinkayanın da lzmirdeki nafia 
müesse~elerini tetkik için şehrimize 

geleceği malümdur. 

Bu suretle Ağustos ayında bir 
çok vekillerimiz lzmire gelecekler 

demektir. 
Fuara ltalya hükumetininde 

iştirak etmek arzusu gösterdiği Ha 

riciye vekaletimizden fuar kemitesi 

reisliğine bildirilmiştir. 

Şuşning vekil yapa
rak evlendi 

Londra : 12 - "Daily Herald. 

gazetesi, mevkuf bulunan eski Avus

turya Baş ve kili Şuşningin biraderi 

Dr. Artlıur V. Şuşningin açık bir 
mektubunu neşrediyor. U mektupta 
eski Avusturya hükümet Şefinin 1 
Haziran tarihinde ikinci defa olarak 
Baronin Vera Fuggcrla, evlendiğini 
ve evlonme merasiminde, kardeşine 
vekil olduğunu, ve onun hakkında 
neşredilen havadislerin doğru olma

yıp, hala Viyanada Belvederdeki 

ikamethanesindc muhafaza altında 

bulunduğunu bildirmektedir • 
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: İctimai Bahisler : 

··--· ·--·· 
Vr.m AHBAB 

il KAZANILIR 

Sevilmek istiyorsanız 
Bunun tek bir vardır • 

çaresı 

Başkalarnun ar
zularına mutlak 
hürmet etmek ! 

Bu yazının başına aldığımız ser. 
lc .. ·hada Amerikada baş döndürücü 
bir muvaffakiyct ve rağbet kazanmış 
bir kitabın mühellifı Dalefe Garneg
itdir. ve eser pek kısa bir zaman 
içinde 1.000.000 nüshadan satılrrış. 
tır . 

Kitabın müellifi, hayatta eıı til· 
yük muvaffakiyet etrafımızdaki in. 
sanları samimi dostlarımız yapmak. 
tadır. Bu eJimizdedir ve bununla et 
rafımızdan hndi muvaffakkiyetiniz 
için her ~eyi elde edebilir ve herkesi 
kendiniz için yardımcı yapabilirsi
niz, diyor. 

Meşhur fiiozoflarJan Emerson'un 
şu hatırası, söze başlamadan evvel 
dikkate değer bir vaka olarak kay· 
dede bilir: 

Oir gün lıu fılozof, oğlu ve diğer 
bazı kimseler olduğu halde bir bu· 
zoğıyı, tğılına sokmr k istiyordu. 

Bu maksatla }Opılacak iş ba. 
sitti. 

Bunun için de pek çok vesilt'J,r 
vardır ve bu hususta şöyle bir mi. 
sal de veriyor: 

Tanıdıklarımın doğum tarihlerini 
masamın üzerinde duran takvime 
not eder ve her birinin doğum gii· 
nünde tebriklerimi ve saadet te 
mennilerimi - ical ına göre bazı 

ufak hediyelerle - verirdim. 
Doğum tarıhletini her gün ayrı 

ayrı ve nazarı dikkatı celbedecek 
surette sormağa lüzum yoktur ve 
böyle bir ~ey şayanı tavsiye değil 
dir. Bunun için mesela bir zata, bir 
tanıdığa: Doğum tarihi ile talih ve 
istikbal arasında bir miinast"bete ina 
mp inanmadığı sorulur ve bu Z:lt ta 
Liatile böyle bir suale cevap vermek 
için doğum tarihini söyler. Bu tarih 
hemen not edilir.. Seneler geçer ve 1 

fakat doğum gününde bıı ahbabın 
ve tanıdığın samimiyeti tekrar kaza 
nılır ve canlandırılır. 

Charles Sehval der ki: 

(Türksüöz 14 T, n tı uz , ______ ..._.~~~--~----............ ...,. ......... _, 
1 Şehür halb>~ırO~rD 
'------------~---~-----~ Bir ölünün arz us~ 

Helyotis, karederine 
"'!"":?"'ı ....... --

Haşerelile mücadeleye 
devam olunmaktadır 

Bir kısım köy tarlalarır:daki pa 
muklar arasında görülen helyotis 
karederina haşerelerile mücadeleye 
faaliyetle devam olunnıaktadır. 

J\ntalyadan mücadele işleıinde 
kullanmak üzere istenilen pulverızö 
töı lü farmül (trektöı) :makinesinin 
gön°derildiği buraya bildirilmiştir. 

Makine geliı gelmez hemen mücade 

Belediye yüzme havuzu 
Güzel bir 

Boğulma 
azalma 

( 

yapıldı 

val<'alarının 
sebepleri 

Seyhan Parkının biraz ilerisinde va nehre yak1n bir me
safede Belediye taJ af1ndan bir yUzme havuzu yaptırılarak ki
raya verlldlğlnl yazmı•llk. BUtUn noksanları ikmal edilen bu 
yUzme havuzu önUmUzdekl cumartesi gUnUnden itibaren umu-

le sahasına gonderilec~k.tir.. . 1 
Mücadele baş teknısıyerını Sa· 1 /' 

dettin bugün Bebeli, A~alı ~~ y~· 1 TEMENNiLER 

ma açık bulundurulacaktır •. 33 

1 
metra uzunluğunda ve 20 met

""\ re genl•llOlnde buluuan bu ha· 

Londradan bildirildiğine 
geçen gün Bobmaydan lngilt 
avdet etmiş olan bayan Butler 
de bir kadın Londr ada hastal 
bir iki gün zarfında burada 
etmiştir. Ôlmedfn evvel vasi 
mesini tanzim eden bayan Bu 
son arzm.u şimdiye kadar işitil 
bir garabet arzediyor. Çünkü 
şayet ölecek olursa pek s!vdi~ 
köeeğinin de öldürülerek mtı 
bera her gömülmesini istemiştir 
yan Butler vasiyetnamesini Y.' 
dıktan sonra vefat edince aynı 
sevgili köpeklf'ri de öldürülmat 
ayrı bir tabuta konularcı k 
Butlerin tabutunu takiben meıl 
dar götüriilmüştür. Londradak~ 
vanları himaye cemiyeti hiç b~ 
bahatleri olmıyan zavallı köpek 
öldürülmesine mani olmağa çal 
sa da buna muvaffak ola 

pılmakta olan mücadele ışlerını goz _ 

den geçirecektir. Şimendöfer 

Krizamfalos il rehberi 
mücadelesi 

1 
Narenciye ağ<>çlarına ar~z olan 

1 
lıaşere ile ziraat mücadelesı tarafın. 
dan krizamfalos mücadelesine baş· 

lanmıştır. f 
Mücadele dairesi; müracaatları 

sıraya koyarak ilaçlama i)ini ona göre 
yapmaktadır. 

dün iki fırıncı 
cezalandırıldı 

Tarsus kapısında fırı . cı Ahme
din hamur ekmek yapıp sattığını ve 
ka 1ar.cılar içinde Evi ad oğlu 

Mehmedin de noksan tartılı ekmel 
sattığı görüldüğünden ekmekleri 
toplattırılmış ve haklarında zabıtlar 

Devlet deuıiryolları idaresi 
tarafından yolculara bir kolay· 
hk olmalC üzere güzel bir reh· 
ber ÇJkarılmrştı. Fakat son gün. 
!erde istasyonlarda bu rehber 
(erden bulunmamakta ve yolcu 
!arda haklı olarak çok sıkıntı 

çekmektedirler. 

Yine birçok okuyucularımız; 
idarenin halkın istifadesi için 
tüccar, gurup, talebe, muallim 

~ vesaire tenzilatlı biletlt r çıkar 
dığmı fakat bunlardan ne su 
r~tlc ve ne mil<taıda istifade 
edilebilrceğine dair malumat 
sahibi olmadıklarını, bunun için 
bunların da ayrıca bir broşör 

şeklinde tabiedilmesini istt:mek 
tdirler. 

vuzun etraf1nda kum banyosu 
yapmıığa mahsus ve soyunmak bu 
için kırk ' yer ve aynca da dört tane 
düş yeri bulunmaktadır. 

Buraya geleceklerin istirahatle· 
rinin temini için de güzel bir gazino 
yapılmıştır. Burada akşamları hem 
temiz ve serin bir hava alınmakta 

ve hem de rakıdan maada her dürlü . 
içki, meşrubat ucuz bir fiatla temin 
olunmaktadır. Müstecir ; yüzme ha
vuzuna giren çocuklara ve büyük
lere mayolar vermf'kte ve buna mu 

tır . 
Bayan Butlerin varisleri Ö 

son arz..ısuna mutlaka hürmet 
istedikleri için hayvanları bİ 
cemiyetinin protestosu bir fay 
miştir. 

Eşeğin çok inatçısı 

kabil küçüklerden beş ve büyük· Kolombiyadan hildirilditirıt 
lerden on kuruş almaktadır· re inadçılıkta arkadaşlarına taŞ 

Şimdiye kadar bütün dikkat ve tan bir eşek o civardaki uir k 
ihtimamlara rağmen bir çok ğenç· 1 nün biri tşek o civarda bir ~ 
ler, aQk yerlerde nehre girip yüzme nün ba~ına bela kesilmiştir. 
bilmediklerinden bogulup gidiyor. f Köylünün biri geçen geçeO 
du. Bu yüzme havuzunun yapılma· Remagen at pozarından bir kıf 
sile bunun önüne tarnamen denile satın alır. Pazar yerinde iken 
cek (jerecede geçilmiştir . Daha şim munis ve sakin görünen bu 
diden ve gündüzün sıcak vakıtla · küçük arabasıno koşarak akş• 
rında bile havuzun içi çocuklarla zeri köyüne avdet eder. Eşe~ 
dolu bulunmaktadır ki , bu da ha· müdhet şose üzerinde yüriid 

Oglu buzağı ön taraf tan çek· 
ti 

vuzun büyük bir rağbet kazıındığına ; sonra birdenbire durar. Devlet dfmiryo!ları idaresi e "H~yatta brnden fazla muvaff a 'j h . I ne büyük bir deJildir.

1 

1 Ne dürtme, ne dayak, il 
nin bu noktalarn e emmıyet e 

kiyete namzet meslektaşlarım mev· ou·· kka"' n } talh sözler para eder. E~eği tente eri• nazarıdikhtını celbedeıiz. Buzağı kımıldnmadı. cuttu. Eğer ben hepsinden fazla ı den kımıldatmak kabil olamaı. 

tutulmuştur. 

Fılozof, buzağıyı arkasından muvaffak olabildimse bunu başkala J ~~~ Mütehassıs Bayo gitti dan geçen göylüler, hemşer~ 
itti. rının arzularına hürmette buldum. Çarşıdaki dükkôn ve mağaza· Nevzat Erman hemşe imiz yardım ederek eşeği dürtı•~ 

Buzağı, yine kımıldamadı. Bıı yalnız insanları değil, hayvan 

1 

ların tentelerinin, belediyenin gös 1 Dezenfe~te teshin makineleri iş sürüklemek isterler. Fakat t,ır V l · t h t ··b d d ı k Memleketimizin yeti•tirdi~i kıy· k k k · k ı k e )U cıns en er ccru e ne lan kazanmak için de böyledir. terdiği şekil e yeni rn yapı ma ta v 5 )erini tet i elme i.ızere uru an o· kel gibi yerinde dimdik durall 
ticc,iz kaldo. Etrafımızda oankörlüğü ile tanın veya bezlerinin değiştirilııiekte oldu· metli gençlerden r.emşerim 'z Nevzat misyona nezarat eHen vek'letin mü kulaalıyı onlar da yerinden kı 

Bu ~ırada fılozvfun hizmetinde l k d' B 1 · b. Erman, tıbbi tahsilini ve ihti}asını h B d" k'. k' J A mış kdiler lıile ancak ve münhasıran ğu görülm~ te ır. u tente erın ır ta assısı ayo, un u e ıspre~ e n tamazlar. 
olan bir kadın, b:r pamıağını buza- keıodilrrine faydalr olanları sever ve 1 kısmının engin yapılmasından gelip biıirerek şehıimize gelmiştir. · karaya dönmüştür. Köylü ne yapacağını şaşırır 

• - w k d " Nevzat Ermanı tebrik eder; k b · gmın •gzma yavaşca oy U· onlara muhabbet gösterirler' geçenlerin şapkaları düşmo.!e veya Bayo; vekiilete omisyonun ura şeği ne ile•i ne de geri yüriı 
Buzağı, anasının memesini em Ahb•p kazanmakta tebessümün hut bel <"ğİp geçmek mee1ıuriyetinde muvaffakiyetler dileriz. daki mesaisi hakkında liizımgelen iza muvaffak olamayınc• onu 

meğe alışmış olduğundan parmağı büyük l.ıir rolü vardır, Bir Amerikan 

1 

kalınmaktadu. Bu liususun rhf'mmi Kültürde istifa ve hatı verecek ve bundan sonra veka bırakmamak için yoldan geçell 
cnımeğe başladı. Hizmetçi yavaş darbımeseli (gülmesini, tebessümü yetle gözönünde tutulması liizımdır. nakiller !etten dezanfekte teshin yerinin kurul lülerin yardımile yoldan geçeıı 
yavaş ağıla doğru gittikçe buzağıda bilmeyen 

1
.-ir adam dükkan açamama!---------~~~-___ nıası hakktnda emir gelf"oektir. lülerin yardımile arabaya birı k ğ nda 'ılcrledı· ve a"ıla Ku"ltu- r direktörlüğü 'sekreterlerin .ı 

parma • zı • hdır.) der kendisi arabanın önüne geV

1 
· d' [ · dm Bahri istifa etmiş ve istifa kabul İzin verildi gır 

1

• Bir de bu rolda dikkat '.edilecek melisinız. bu suretle uzun kulaklı ha1J1•. B Tada Yapılan Şey buza~ınm G" .. ,.. k' d.. d ı.: ·şey olunmuştur. Sekreter Sadiyede tapu k u ' 
0 

noktalardan biri ıstıraplı, .sıkıntılı za 1 oru uyor ' un ya a ncr d ı::- • ko"ydekı' ahıra kad .. r çekere k d
. · k d ı k ı· · ki t · Vılayetimiz tapu mü ürü r evzı " istrğini ve ihtiyacını rn ı ıstc ve manl cı rıııızı ve h<11lerinizi etrafınıza 1 kaideleşiyor ve ilmile~iyor 1 Halla mü ür üğü se reter ığıne na en ayın bulundugw u müskil vaziyetten~ } 1 b 1 kd 'l tt' d'J · · ye bir ay izin verilmiştir. i ıtiyacımz a ir eştirme m 

1 
>are 

1 ,öyleını k ve nakletmekte ileri gitme ahbap kazaumak bilel.. e 1 mrştır. mağa muvaliak olur. 
Bu, etrafında sanıinı'i ahbab ve yar· -----------------------, k ________ ._, ____ ~~--------------------------~----~ dınıcılar trmin etmek için tutulac!!l l'9 -

u11n1l~ı~.m1.mi.1edsı·ra.s ve kaidelerden biri ve D eniz suyundan altın çı · 0 kvanus1 ardaki 
r: karmak meselesi kimya 
Hayatta he k s=n ~ !~k adar ol· feıınince katiye~e ha!· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• dıığu bir tek ş rı • ıs vardır: Bizz,ıt ledilnıiş ve müess~e· 
kcn~Jisi .. Her Şf'} k e ıı İ! i için dı: böy 
ledir.Başkalarİ} h.· ) k n 1rn \'e sa-

nıimen alakadar o makd kça onların 
alaka ve saıııimiyetleıini kazanma 
ğa imkan yoktur . 

Ncvyork şehri telefon iJarcsi, 
telefon muhaverelerine en çok ge· 
çen kelimenin hangisi olduğuna me · 
rak ederek bu yolda bir tetkik yap 
mış .. Neticenin ne olduğunu tah· 
min edebilirsiniz: 

Eıı çok kullanılan kelime .. (be11} 
dir. Ben, l en, ben, ve hep ben. 

Tetkik edilen 500 muhaverede 
(hen) kelimesi 3 900 defa tekerrür 
etmiş. Bu şu df'mcktir: Herkes ken
disi için ve kendisi ile elakad:ır 
dır. 

O kadar ba~ it olan bu eşııs H 

nıizce de filen is')at edilmiştir. 
ŞiınJiye kadar yaptığımız tecrübe· 
lerde mühim bir mas ·af mukabilin· 

de, vakıa yalnız birkaç miskal ınikta · 
rında altın elde etmek mümkün ol· 
muşsa da fennin l)u kcşfiyatı ya. 

kın bir zamanda büyiik neticeler ve. 
r~cek usul ve alatın meydana geti
ril nıesini temin edece~i muhakkak 
olduğuna bakılırsa, hugün denizde 
gizli olcın ve 3,000,000,000,000,000 

dolar kıymetinde tahmin olunan al. 
tın hazinesini az masrafla elde etmek 
insanlar için mümkün olacaktır. Al. 
tından maada dfniz suyundan gümüş 
platin, bromin ve radyom gi i kıy 
metli madenlerin de elde edileceği 

tahakkuk etmiş bir meseledir" 

zeıin~e d~r!.11ak -bile fazladır. Ma~ Bu beyenatı ınüteakkip Roches 
demkı: Butun alakadarların mer .. ezı t U . •t • · t f f ı 

'h . h k . k d' .d. O er nıversı e sı uz ve os or u su 

ı ld k d. · ı b k ı k d dan çok miktarda radyom çıkarmak ıcı e en ımız e aş a arını ya ın an 

sına başlanmı~tır. 

Otomabil gazlarının ~ilindirleroe 
iştial esnasında hasıl ettikleri sade. 
meleri menlt'ın~k için gaza ilave e: 
dilen brominı elde etmek rnaksadile 
Amerikanın A t!tintik denizi sahilin 
de lm'unan wilminglon şehrinde te· 
sis edilen Eth..rt..!. Dow şlıketi <teniz 
den senede iki mil)on dolar "•yme
tinde bromin çıkar makta ve bu işle 
meşgul olan dünyada yegane bir 
müessese bulnnrnaktadır. o~niz su 
yundan çıkarılan altının suya nisbe 

ten miktarı pek azdır.: on iki ton 

sudan çık<m altın ancak bir miligra· 
mınrn onda lıiri kadardır. Hal!>uki 

deniz suyundaki brominin miktarı 

daha çoktur. Bir milyonda 67 dir. 

giimüşü de birlikte kendine raptet· 
mekte ve bundın sonra elektrik 
vasıtasile bu kükürt mahlulü hazfe 
dilip altın ve ıgumiiş elde edilmekle· 
dir, Fakat bu usul ile meydana çıka· 
rılan altm k' ndi kıymetinden on Clefa 
daha fazla bir masrafı mucio olmak 
tadır. Columbia Ü ıiversitesi Electro 
chemistry profesörlerind n Dr. Colin 
E' :ık'ın otuz seneden beri l>lı işe sar 
fettiği emekten hasıl olan netidPye 
bakılırsa doğıudan dpğru)'.a elekt
rik kuvvclile tuzlu sundan altın çı 
karmak daha ehven olduj'u anla· 
şılmaktadar. Dr. Fiok'in tecrübe u 
sulün::. göre, h11sll olan netice şudur: 

ve mı verı er esın en ısı ır. 

1 
alakadar kılmak için tek yol, l·aş imkanını takib etmek azere Roches· 
kalariyle yakından ve candan alaka- ter'de biiyük l.ıir laburatuar inşa-

dar olmaktır. ---------------------.. .... ....,"""''WIJlll~""""'..-.... ıır----------~.,.,.., 

Üı:'nizdeki altını avlamak için 
istimal edilen kimyevi vasıtayı Gallo 
i lial Sulphur teşkil etmektedir. Deniz 
suyunda bulunan bu madde tortu
lan dığı zaman rasgelditi altın ve 

Yüzde üç tuzu havi üç litrelik 
suy• konulan üç miligram altının 
yüzde doksanı suyun içinde dakika
da 8500 defa dönen beş santimetre 
kalınlığındaki nikel çubt·ğa yarım sa· 
atte sarılıp toplanmıştır. Bu urol ile 
altın elde etmek çok zor bir şey de 
ğilse de nıkept çubuğu da~il<ada 

8500 defa dondürmek i~in kullanı· 

lan elektriğin masrafı çıkarılan al 
tının kıymetinden Leş dcf a daha 
çoktur. 
. işte bu yüzdendiı ki denizden 
altın çıkarmak mesele~i ticaret nok· 
tai nazarından bugun k.irlı bir iş 

telaki eJilmemektedir. Fakat ayni 
zamanda Dr. Fink: "Denizlerde dai· 
ma sdcr yapan Vapurların perva 
nerine altın avlamağa elverişli kü· 

çük bir cihaz ilave edilcek hem soyal 
yahat, hem ticaret usulile altın elde 
etmekte hiçbir mani )"Oktur ,,dem t k 
tedir. 

Bu meseleye dair Vaşingtondaki 
Smithsonian lnstitute'nün Physical 
Tables namındaki risalede neşretti 
ği bir yazıda: 

"Deuizlerdeki altının iııepsini el. 
de etmek mümkün,olduğu zaman o 
nu dünyada yaşıyan iki milyar insa· 
na müsavi olarak taksim edecek o 
lursak adam başına bugünkü altın 
piyasasına göre, 2400 dolar düşer., 
demektedir. 

Recep Görkme11 

Şehrimizde kuıulacak dt. 
te teshin yerini tesbit ve zir•' 
ti tetkik etmek üzere Şf'hrirnİ~ 
ğioi yndığımız ziraat vt"kaletı 
dele şubesi müdürü Rectp 
men, Gaziantebe gitmiştir. 
Malat, aya gfçf'cek ve zireti 
gözden geçirdikten sGnra 
dönecektir, 

iki kadın arasınd' 
Süleyman kızı Makbule 

bir kadının komşularından ee 
F etmayı başından taşla y•' 
şikayet edildiğiqıi,n Makbul~ 
lanmış ve hakkında kanuni t 
vapılmıştır, 
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HiKAYE: 

Hastalık! 
miç geliyor. 

o~~I~ Yazan ,................ .. .................... , Ona şöyle 
bir göz gez 
dirdim . Yüre 
ğim ağzıma 

met 
relik bir me 
safeden köy 
hastahanesine 
geldi. 

* * t M. Zoşçenko t · ........... ~·· ........................................... . 
geldi.Başım dön 

Evinden şafakla beraber çık i 
mıştı. Öğleye doğı u tek katlı beyaz 
ha t han nin kapısı önünde alından 
İndi. Hastahanenin kapısı önünde 
oturmakta olan bir köylüye sordu: 

- Cerrah, hasta kabul ediyor 
mu? Köylü büyük bir alakayla: 

- Cerrah mı, dedi?. Sen has-
ta mısın? Karnın falan mı ağrıyor?. 

Pelageye: 

- Evet hastayım, dedi. 
Mujık: 
- Ben de hastcyım yavrum, 

diye inledi. Fazla dan yedim. Ye· 
dinci olarak sıraya yazıldım. Pe
lageya atını ağaçlardan birine 
bağladı ve hastahaneden içeri girdi. 

Hastaları, doktor muavini 1 vaıı 
Kuzmiç kabul ediyordu. Bu, ufak 
tefek, kır saçlı, ve köylüler arasında 
kvkalide meşhur bir ihtiyardı. Onu, 
bütün o havali tanırdı . Hekes onu 
metheder ve sebepsiz olarak ona 
"ceı rah,, derlerdi. 

Pelageya cerrahın odasına gir 
di. Yerlere kadar eğilerek onu se· 
lamladı ve sandalyenin bir kenarına 
ilişti. 

lvan Kuzmiç: 

- Hsta mısın, diye sordu? 
- Evet hastayım . Hem de çok 

hastayım. Bütün vücudum h sta .. 
fier kemiğim ayrı ayrı ağrıyor, yü. 
reğimde de bir ağırlık var. 

lvan Kuzmiç alikasızlıkla sordu: 

d 
- Peki, bu neden? Ne zaman. \ 

anberi?. 

- Sonbabardanberi lvan Kuz
rııiç ... Tam sonbabardanberi.. Son· , 
baharda hastalandım. Kocam Dimitri 
Naumiç şehirden geldi, işte ben de 
0 zaman hastalandım. Mutfakta yuf· 
ka açıyordum. Dimitri Naumiç ha 
l'llur İşini çok severdi. Ben hem yuf 
ka açıyor, hem de kocamı düşünü 
Yordum. "Nerede o şimdi?" diyo. 
ru'.."· Halbuki o şehirdeydi. Köyü 
l'lluzden meb'11s çıkmıştı . 

Doktor muavini: 

s· - Fakat müsaade ediniz, dedi. 
ız buraya kocınızdan mı bahset

:ııeğe geldiniz, yoksa hastalığınızı 
llıı anlatmağa? 

. - Anlatıyorum ya, lvan Kuz· 
~ıç, sözümü kesme! . Ha ne diyor. 

Um: Ben mutfakta yufka açıyor· 
<ium. Bir de ne bakayım; ~u koyun 
suratlı Agafya teyze ellerini salla· 
Yarak mutfağa doğru geliyor: 

b - Koş, koş Pelageyuşka, gali. 
e~ seninki geliyor. Sırtında torbası 

1~ ~e bastoniyle köy sokaklarından 1 

ca alı cakalı g çiyor. 

at Snincinıdrn } üreğim, güm güm 
d ~ağa başladı . Ayaklarım biribirine 

3
° aştı . Şaşgmlığımdan gene yufka 

n~bakta devam ediyordum. Fakat 

akı:~~t yufkaları elimden atmağı 
A 

1 
tırn. Hemen avluya koştum. 

te:t: ~Üneş içinde idi. Ortalıkta 
Cın llıız bir hava vardı. Solda ağa· 
Yor ~tında sarı buzağı geviş getiri· 
rlu.' • uyrugiyle sinekleri kovalıyor 
Nau ~h, diye düşündim. Dimitri 
k;ı,1 ltııç, şu buzağıya kinıbilir ne 

ar . 
sevınecek ? .• 

t;ık:Doktor muavini kaşlarını çata. 

llerd-:--. Fak at, dedi, rica ederim, 
ıııızden balısedizl .. 

den~ ~rnan, 1 van Kuımiç, ben ne 
1atı 1~ 1~ &ediyorum ? Darılma .. An· 
lia şeyler dertten başka ne ki? 

• "•rcd k 1 sokak e a mıştıın ? Avludan 

1 
l..ir gö:apısına çıktım .Sokağa şöyle 
Yanınd attım: Solda kilise. Kilisenin 
d•ha .

1
a ~apa ın keçisi otluyor biraz 

d ı erıde k h • Uru ırrnızı oros eşelenip 
Yor . Sa,,da . D' . . N 

ıs n ıse ımıtrı au· 

dü. Gözler im karardı . O ise , ciddi 
ve ağır adımlarla ileriliyordu. Esen 
rüzgarla sakalı sağa sola gidiyordu. 
Üstünde şehir İşi bir gömlek, aya· 
ğında şe hir işi bir iskarpin vardı. 

Kocamın ayıığında iskarpinleri 
göıünce yüreğimden bir ah koptu . 
" Eyvah. diye düşündüm , ben bu 
kıy&fetimle onun eşi ııasıl olabilirim? 

Tamamen sersemlemiştim . Di 
mıtı i Naumiç, ağır adımlarla yanı· 
ma yaklaştı : 

- Merhaba Pelageya Maksi· 
mo•na, dedi, yıllardır seninle gö· 
rüşmedik. Nasılsın bakalım ? • 

Aptal karı, koca'llın sırtındaki 
torbasını alacak yerde sersem ser· 
sem ayağındaki iskarpinlere bakı· 

yordum. Aklımdan da şunları geçi · 
riyorduın : 

• Eyvah kocam iskarpin giymeğe 
başladı. Şehir adetlerine alıştı. Ar· 
tık beni beğenmiyecek ... 

Kocam da, aklımdan geçenleri 
okumuş gibi : 

- Eh srn Pelageya, Pe'ageyıı , 
diye söylenmeğe başladı. Sen cahil 
bir karısın Pelageya Maksimovna 1 
Ben şimdi seninle ne konuşabilirim? 
Ben artık şehir İnsanı oldum . Mü
nevver bir adam oldum .. Ben şimdi 
artık mebusum. Zarp , taksim bili· 
yorum .. Halbuki sen , belki de adını 
bile yazamazsın !.. Benim yerimde 
bir başkası olsaydı bu cehaletinden 

ötürü mutlaka s'ni kapı dışarı 
ederdi . 

den hala çitin kenarında duru 
yordum. Yavaş l..ir sesle ona : 

- Haklısııı Dimitıi Naumiç, de 
dim. B~ıı cahil bir kadınım.. Sen 
beni hemen kapı dışarı et 1 , • 

Bu sözlerim üzerine Dimitri Na. 
umiç, beni kolumdan tuttu : 

-· Ben şaka söyledim. Pelaga
ya Maksimovna, dedi. Ben bunu 
mahsus söyledim .. Sen darılma 1 

Kalbim yeniden atmağa başla· 
dı . 

- Hiç merak etmeyiniz, de· 
dim, bende amaliarbaa, zarp, tak· 
sim öğrenirim . 

Ben de adımı kağıda yazabili· 
rim .. Sizi, sizin gibi okumuş bir a· 

damı mAhcup etmem . 
Doktor muavini lvan Kuzmiç 

sandalyesinden kalktı ve odanın i· 
çinde dolaşıuağa başladı. Nihayet : 

- Kafi, dedi . Hastalığından 

bahset .. Nerenden rahatsızsın ? . 
- Rahatsızlık mı? Şimdi bir 

şeyim yok.. Doğrusunu ister~en 

lvan Kuzmiç sıhlıarimden şikayete 
hiç hakkım yok . Çünkü kocam : 
" ben şaka ettim,. dedi. Demek ki 
o, şaka söylemiş .. 

Doktor muavini : 
- Tabii şaka söylemiş, diye 

söylendi. Sana bir toz, yahut hap 
falan vereyim mi ? . 

- Liizumu yok lv .. n Kuzmiç, 
Nasihatlerine teşekkür ederim. Şim 
di brn kcn:limi çok iyi hissediyo · 
rum. Sana çok teşekkür ederim .. 
Allaha ısmarladık . 

Pelageya doktor muavininin ma· 
sası üzerine içi buğJay dolu bir çı· 
kın bıraktı ve kapıya doğru yol · 
landı. Sonıa geri dönerek : 

- lvan Kuzmiç, şu zarbı, tık· 
simi nerede Öğrenebilirim? Mual · 
!imin bırine baş vursam mı, der 
siniz ?. 

Doktor muavini, derin derin 
ıçını çekerek : 

- Ev t, Jedi, muallime gidiniz, 
muallime.. Doktorluk bu işle uğ· 
raşmaı 1 .. 

Pelageya yerlere kadar eğiler< k 
kapıdan çıktı , 

Y ugosla vyada 
maden istihsalı 
Yakın şark memleketlerinde ma 

den istihsalı ve maden imalatı çok 
genişliyor. Bu memleketlerden biri 
Yugoslavyadır. Eski Sırbistanın şar I 
kında Bor 'da muazzam bir bakır iza 
be fabrikası kurulmuştur. Yug1Jslau ! 
ya Avrupanın en mühim bakır müs ' 
tahsili memlekettir. Şimdiden faali lj 
yete başlıyan bu fabrikanın elektro I 
lik bakır istihsalatı senevi 20,000 
tona bağlı olacaktır. 1 

Fabrika Fransı% sernıay,si ile 
1 

meydana getirilmiştir. Fabrikayi biz 
zat açan Başvekil Stoyadinoviç söy 
!ediği nutukta nafia işleri için Yugos 

lavya ahiren 16,000,000 lngili-ı: lira 
!ık bir dahili istikraz akdetmiş ol· 
masına rağmen ecnebi serm1yesine 
hala mühtaç bulunduğunu söylemiş 

tir . 
Lakin ecnebi sermayedarlarının 

Yugoslavyayı istismar tarikile değil, 
bilakis iş bir !iği usulile faaliyette 
bulunacaklarını ümit ettiğini İlave 

etmistir . 
Yakın zamanda ecnebi sermayesi 

ile muazzam bir telefon koblosu 
ve fabrikası kuruldcaktır . Yugos· 
lavya Orman ve Mdadin Nazırı , 
hükumetin maadenlerin ecnebi ser· 
mayesi ile işletilme5ine aleyhtar 
olmadığı gipi ecnebi sermayedarla· 
rın müktesed haklarına da düşman 
bulunmadığını beyan eylemiştir. 

Yugoslavyadaki kurşun ve kalay 
madenlerini işletmekte olan döı t in 
giliz kumpanyası birleşerek şermaye 
!erini 400.000 lngiliz lirasından 2, · 
7 50,000 lngiliz lirasına çıkarmışlar 
dır. 

Bu sermayeden 1,000,000 lngiliz 
lirası ile kurşun ve kalay dökümha 
nesi yapılıyor. Bu fabrika gdecek 

sene sonbaharından itibaren cihan 
kurşun ve kalay piyasasında başlıca 
amillerinden biri olacaktır. 

İtalyanın yeni Ankara 
Sefiri 

Roma: 13 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı Kont Ciyanonun kalemi mah. 
sus müdürü Otavio dö Pepo, ltal. 
yanın Ankara sefirliğine tayin edil · 
miştir. 

Adiryatik denizine __ .._ 
Yeni Alman ticaret 
gemilerinin seferi. 

Viyana : 13 - 16 Temmuz ta 
rihinden itibaren Hambuı g Reede· 
rei Schuldtorient deniz hattı mun 
tazaman Ruschak - Rirüus - Jaf· 
fa Birat - Messinayada uğramak ıa r· 
tile seferlerine başlayacaktır . 4000 
ton büyüklüğünde ve çok modern 
bir şekilde yapılmış bu gemi ayda 
iki dafa uğramak şartile bahsedilen 
limanlara uğrayacağı gibi mümkün 1 

olduğunda Aksayı Şark ve Afri· ı ı 
kaya uğrayan gemilere akdarma 
etdirilmesini temin için Port Saide· 
de uğroyacaktır . 

Alman ticaret seferleıile Yugos 
lavia, şarka seferler yapan bir ikin-
ci hatta daha Malik olacak. demek 
dir. Birinci hattı Balkan dahilinden 
Reederei Ceska Plovidbaya kadar 
Balkan adaları sahiline uğramak su 
ıetile seferler yapacaktır. 

Seksenlik ihtiyar 
26 yaşında bir 
kızla evlendi 

1 
1 

Holivudda 78 yaşınd a ki bir idam 
26 yaşındaki-y;; ni kendisinden 25 

1 

yaş küçük - bir :Cızla evlenmiştir. 
Cipsi Smit ismineeki lıu ihtiya. 

rin böyle bir genç kızla evl,nmesi 
bütün Holivudu alakadar etmiş aha. 
li gelinle güveyi görmek için konuş· 

muştur. Fakat, düğün çok az bir 
davetli ile yapılmış, ha , içte~ kimse 
çağırılmamıştır. 

Buna mukabil, ha lk, bulunduk· 

!arı otelin önünü çevirmiş, bunun 
üzerine polis şhşliyi dağıtmak içiıı 
silah kullanm~ğa mecbur olmuştur 

O esnada gelinle güvey de otelle· 
rinin penceresinde görünmüşler ve 
halkı selamlamışlardırl 

DJğün günü Cipsi Smit bulun· 
duğ-u bir be anatla şöyle demiştir: 

"Kendimi bir çocuk gibi hisse
diyorum. 8jtün düayaya ilan etmek 
isterim ki aşk yaş dinlemez. insan 
her yaşta sevebiliriz ve sevgıli olunca 

Sahife 3 

Yorgun sinirlcrin i ıi dinlendirrcek, bütün kederlerinizi unutturacıık , 
ruhunuza neşe verecek büyük bir şaheser daha 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşte ı i l erine başından sonuna kadar Aşk, miizik byııai::"ı ol•n \'e 
maruf ispanya! tenörü ( DO N JOSE MOJ IKA ) 11111 güzel yıld ı z 

( ROSIT A MORENO ) ı le J arattıkları seyrine kanılnıaz 

Çingeneler Kralı 
Misi lsiz fil min i sunuyor 

Ayrica: Büyük Se rgüzeşt, heyecan filıni 
....................... ıı:ın ....................... ... 

' Esrareııgiz Haydut 
Regis T oomey - Jorj Obrien 

Fiyatlar: Balkon - 25 Ku ru ş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir !ıra . 
Zabitan ve Öğretmenlere ~y rıca tenzilat. 

DiKKAT : - Sinema hususi teda bir ve V.ııılila•örleıler çok serin l..ir 
hale getir il miş !' r. 

Telefon 
9518 

250 

Elektrik Şirketinden: 

Asri 

Transformatör i s tasyonlarımı zd a yapı lması gere:..en t e ııı ;zlik işlt> ıı do. 
layısile önümüzdeki 17 f emmuz pa zor g ünü saat 7 den 12 ye kadar te k . 
mil şehir şebekesinin cereyansız kalacağ ı n a za rı dıkkate a 'zolunu r.9527 

Do tor 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yan ı nda 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını hrr gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar k.ı L ul 
eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

son ra Parasız 
2 26 

bak ılır] 

'Vapur güvt>rtesi pa başka hiçbir şe}in lafı olamaz .. " 
1 
--------------------- -----....; 

tates tarlası oldu 1=----------
ispanya bandırasını taşıyan Bar· 

tolo vapuru bir seneden fazla bir 
7.amandanberi Mançester limanında 
yatmaktadır. Çünkü lngiliz hüku· 
meti bu vapurun Franko tarafına 
mı, yoksa hükumetçilere mi ait ol· 
duğunu bir türlü kararlaştıramamak
tadır . 

Bu kararsızlıktan dolayı evvela 
isyan eden tayfası artık son aylar 
zarfıı d ı içinde bulunciukları vazi· 
yete boyun eğmeğe mecbur olduk
larını anlıyarak susmuşlardır. Fakat 
boş durmaktan çok sıkıld : kları için 
koca vapurun güv~rtesini bahçeye 
kalbetmi~lerdir. Güverteyi Lir kaç 
kerış kalınlığında iyi toprakla Ört· 
tükten sonra üzerinde patates ve 

lahana yetiştirmrğe başlamışlardır . 
Gemiyi ziyaret edenler güvertenin 
bu haline güldükleri za nan kaptan 
müstehzi bir tavır takınarak: • Şar 
yet lngiliz hükumeti bizi serbest 
bırakmakta biraz daha gecikec~!< 
olursa güvertede zeytin ağaçları ve 
üzüm kütükleri yetiştireceğim . O 
zaman Mançesteı limanı memurla 
rıno zeytin yağında kızarın ş pata· 
tesle kırmızı Şaraptan mürekkep 
bir ziyafet çekeceğim 1 " diyor. -Hizmetçi aranıyor 

Evde ç•lı•m•k Uzere bir 
kadın ••Ç• va bir hizmetçi 
h•ranı1or. letıyanlerln idare 

hanemize mUrac••t etmeleri 

c 
• 

Doktor 
Abbas Melik 

İstanbuldan şehrimİLe 
dönmüş ve hastalarını 
eski yerinde kabul et
meğe başlamıştır. 

1-3 

T. H. K. Adana Şubesin
den : 

1- 11 Temmuz 938 <le Vila 
yetimiz kazalarından ve Adana mer 
kez kazasından gelen Çiftçi Murah· 
hasların i~tirakile yapılan toplantıda 
evvelce yüzde üçe tabi mahsuller
den 12 Temmuz 938 tarihinden iti · 
baren yüzde bir buçuk kesilecektir. 

2- Pamuk, koza, çiğit ve ç •itik 
hakkındaki 1,5 kararı yeni sene malı 
sulü için tatbik edilecektir. Bu ınal · 
!ardan elyevm mevcut olanlar 937 
mahsulü olduğundan yüzde üçeta 
bidir , 

3 - Sebze ve meyvelerden yal 
nız istasyonlarda ihracında ve yal 
nız ihraç edenlerden yüıde 1,5 hisse 
alınacaktır. Alıcılar bu mahsullerden 
Hava Kurumu hissesi adil,. nıüstah 
silden hiç bir şey kesemiyecektir. 

9520 2-3 

Seyhan İnhisarlar Müdür- ,1 

lüğünden : 

1- Fabrikamızın 32000 Sandık 
ahmin edilen bir srnt>lık nakliyat ı 

bir sene içineksiltmeyc kon.ulmuştur 
2 - Nakliyatın muhammen be 

deli bın iki yüz küsur liradır . 
3- Şaıtname parasız olarak fab 

rikaMüdürlüğünden alınır. 

4- Muvakkat teminat 90 lira d ır. 

5 Eksiltme TemtnULUn 27 inci 
Çarşa rr.ba günü saat 13 de fa , ti j 
kada yapılacağından is te k lil ı• r i n fa b · 
rika Mü<l ürlüğüne mü racaatl a rı . 

9342 31-14 -30 - 14 

Ceyhan C. Müddeiunuı
miliğinden : 

Ceyhan ceza Evinin lıir senelik 
ekmegi 1 6 938 Taıih i nrlı n 31 5 
939 Yılın~ ka<lar açık usul ile cbi t. 
meye konulmuştu r . 

Ceza evine a l ın acak ekmek ıkııı 
ci nevi olup Azı 12000 çoğu 15000 
kilodır, 

Muvakkat teminat çoğu üzeri n 
den 101 Lira 25 Kuruş tur. 

Eksilme 12 7 '.138 salı giınü 
saat 15 de Ceyhan C.M.M. l iği ma 
kamında yapılacaktır . 

Halkevi Başkanl ığı nd an: 
Evimizce Kız L' sesiııd~ kız ikmal 

talebelere , Namıkkemal oku'unda 
da Erkek ikmal talebe lere Frans ı z· 
ca, lngilizce ve riyaziye de rsleri ve 
ril ııekt< dir. 

Lise k ı sm ının Cebır, Hendese ve 
F ızik dersler ine de baş !anacağı nd an 
lıu derslerden ikmali olan Kı z ve 
Erkek tale bt>lerin 18 Tem muz sa 
bahı Naııı ıkke ıııa l okulunda hulu n 
malan lüzumu ilan olunur 9525 - ----~-------· 

YAZLIK 
Sinema 

Hu Al< şnn1 
Hdfıf nı eş r~p ve rııacer a p( rest 
Lir k.dının haya lıM tasvir eden ve 
ibretl e styre<lil•cek li r ese r olan 
Amerika l ı nıuha ı ir (S.ncla ır Le" ı ş) 

ın ı omaı.ınd a n ıııu kteLes 

a ın 
lct imai ve a la kahaş bü }uk f ı lıııi 
go ıiiııii z. Kııdrttli, heyecan l ı guıcl 

bir dram 

Baş Rollerde : 
Routh Chatterton 

Mery A~tor 
G elecek Proğı am: 

Tino Rossi 
• 1 

nın ee .oıı şaıı~se ıi 

1 

Eksilme açık usu!ledir, ek ito .e· 

ye girecekler }Uka ı ıJa yazılı gün v~ 
saatten evel muakkat teminatlarını 
mal s.ıııdığma yarlırması şartJır, 

Şartname Ceyhan ve Adana 
C:M.U. Liginde görülebilinir. 

29-5-9-14 9467 1 
( Yakan Pus9~/;r ) 
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Adana Borsası Muameleleri 
!-~~--------------~~~~--~.------~--~~~-----. l'AMUK ve KOZA 

Kilo Fiali 

CiNSi En az 
ıc. s. 

Kapımalı panııık ~ 

E.n çok 
it . s. 

Satılan miktar 

Kilo 
= 

Piyasa paıfaııı • - --•--2~5-.s=o-- 1 

-Piyasa ten1 izi ~,- ------1------ ----- --- --

iane 1 -- --- -- [_---

iane 2 
Ek pres 
·ıevlan,-t ----- ı-----ı·----

YAPAGI 

-ı !--1----ı 
ÇfGIT 

E.k~ı:ı·~- -- ı~- l iane____ -

YPr=ıi-."Y~emlik,, -- ı · ---
"ToİıÜmluk-;;- - ---- 1 -- --

:~ lJ B~U:-:-:B:--:-A~T=-..:.-~~~~~-=I 
13ıı~day Kılım 

.. Yerli --- 3.32 - 3,50 -.. Mcnlanc 
2,90 -ı-2,95 

- - -=-ı-~ -
3,5 3,12 

Arpa 
1- ruıuıya __ _ 

Yulaf 
Delice 
ı .. uş ye rııi ı---~ı-----ı 

Keten tÖ"'h_u-m::::u:::::::::::::::::_-__ - _-_-_-_ .=_-=:_ ---==~::::::::_=_-'1::::_=_------

1
-~ı;:_cimck ı -------
Susam-------ı---

UN 
ı Dört yıldız Salih -----:------..---------

1 l! Ç " , , E .~ _ DÖrl yıld11. Do_ğ_r...,ul,....uk ___ _ - - --- ------
~ c f u_ç __ '!.- u 1 
:§ ~ I S;mit -~ •• ~-----1:-----1 - ,. --" ::ı Dört y ıldız Cumhuriyet -

1

,_--__ -,. .,. ------"-----'"2::..:_ __ _ ;.. ı-~ .. .. 
Sımit .. 1 

Llverpol Telgraflan ----:------=----------· Kambiyo ve Para 
13 I 7 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

.'San.um l'e,,._ 

Kumbar&'j biri 
\ . ~ 

TUiU<IYI! 
r·.11:,;.,v Rİ'!ETI 

\ "'i 

r--------~-------~------------~, 

Tan lokantası 
Saalhane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 

Sayın müşte ril erini memnun etmek için bütün malzemesini yenileştirmiştir. 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün ine olarak hazırladığı 
n ·fıs et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 
b'ıtarzda-lır. Ve her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

1 - Tan abunelerine yüzde 20 tenzilat 
yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı abuııelerin evlerine arzu edildiği takdirde 

yemeklNini gönd"ir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 5 13 9498 

Türksözü 

Seyhan Defterdarlığından : 
lcadiye mahallesi No. 17 Bir odalı ev Senelik muhammen kira 

15 Lira 

14 T~mmuz 1938 

C.H.P. Seyhan İlyönku-
1 rul başkanlığından: · 

Alidede mahallesi 
Kireç ocağında 

Ada parsel 
80 9 93 No. Kerpiçte"n mamul bir odalı ev 20 

Adananın Adasokağı mahallesi l · 

de yeniden yapılacı:ğı ve 12 Tem · 
muz 938 Salı günü ihale olunacağı 
ilan edilen 4167 lira keşif bedelli 
okul binası inşaatına istekli çıkmadı· 
ğından 13 Trmmuz 938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle ve pazarlılc 
la ihalesine karar verilmiştir. 

4 Hektar tarla 20 incir 2 dut 9 zerdali 17 zeytun ve eşcarı 
saireyi havi. 

18 

Mirzaçelebi 124 Dönüm bağ · 
çe yeri ile bir ev 

Tarafları umumi yol ve Sait ve saraf oğlu 
Salih ve lbrahim Çayırcı ve Halil ve Naşar 
oğlu Yusuf arazilerile yol ve bir tarafı Şeyh 

(372) 

Ağazade ve Molla Salih bahçeleri . 
lsteklılerin evrakı görmek ve pı · 

zarlığa girmek İçin her gün Parti baş 
kanlrğına müracaat eylemeleri ilan 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin bir~r senelik icarları açık artırma suretile 29/Temmuz/938 
cuına günü saat on birde Defterdarlıktaki Komis)'onda yapılacağından isteklilerin müracaatları. 9524 14 - 24 

olunur. 9526 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 

Mevkii 
BELEDİYE İLANLARI Muhammen bedeli 

Lira K. 

1500 00 

Nevi 

Arsa 

Vakfı 

Mazbut lcareteyinli 
1 'ı·, 1 

Hurmalı (gulben kıyan ı =---------------
1 abrikası cıvarında) 1- Saathane meydanında yeni imar planına göre yaptırılacalc olan yedi 
Nacaran dükkan inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 120 

175 
00 
00 

JOO 00 
25 00 

110 00 
.:o 00 

50 00 
160 00 
150 00 
50 00 

• 
Furun 
usası 

Dükkan 
Arsa 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

" Mehmet O . Halil 
• Şıh Zülfü Yo. tan 

• • • 
• • • 
.Tahtalı cı mı 
• Par~akh mcsçit 

• Mümine hatun 
• Kuruköprü 
• Yeşil mesçit 

• • • 

Yortan 

• 
• 

Nacaran 
Durmuş fakı ( 'ski 
kuyumcular ) 
Karasoku 
Hurmalı M . 
Çukur mesçit 

• • 

2 - Yedi dükkan İnşaatının keşif tutarı 4927,59 liradıı. 
3 - Muvakkat teminatı 369,57 liradır. 
4 - ihalesi Temmuzun 18 inci pazartesi günü saat onda 3elediye en · 

cümeninde yapılacaktır. 

5 - Bu İnşaata ait şartname ve projeler Belediye Fen işleri müdiir 
lüğündedir. lstiyenleı oradan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ibale günü muayyen saatta teminat makbıızlarile bir· 
Jikle encümene müracaallan ilan olunur 

2 - 5 - 10 - 14 947~ 

Temliken satılacak olan yukarıda mevkii ve muhammen kıymetleri r-------;....-------------"'!"""------------..-, 
gösterilen yerler 5171938 tarihinden İtibaren 20 gün müddetle açık artır 
maya konulmuştur. 25171938 pazaıtcsi günü saat 10 da Vakıflar idare· 
sinde ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin müıacaatları 

9 - 14 - 19 - 2j 9507 

Her mevsim ve muhite g<>re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,tır. Bir tine an çı y gUnUn bunaltıcı aıcaAını kar,ılar 

c. 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted·r. 

1 
~ t . . ' 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik' 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

, eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

I LAN 
• 

T A B 
* 

K l TAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

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 n~fıs 

bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözün le ~ a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü.nden b1~ 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

12-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

\'a 

Ja. 
lun 
İçin 
len 
bir 

llıa 

da 

neş' 

llıilt 

bir 
ı~ •• 


