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SOVYETLER JAPON ye 

ce TOPRAKLARINDA 
t~ Japon hükumeti Sovyet hükumetine 

bir nota verdi 
r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

i Suriyede i !c · d ! ; ezıre e, ; 
e dün sabah 

"-" 

! ~:~:;:~ı Sovy,etler Çang'ı 
henüz bir ( • • 
cevapta 

bulunmadı ! ışga~ mı ettı!er ? 
"""""'""~ -,~ - -

. . ' . ; anarşı. i 
• • ! Şam: 18 (Hususi Muha- ! 
! birimizden) - Şlmalf ve ! 

merkezi Surlyede sUkOn ! 
bir tUrlU avdet etmemlf ! 
bulunuyor. t 

Yiikl'o.kyo : 18 ( Radyo )- Tokyo siyasi mahafili bü- 1 
hlld bır asabiyet içindedir • Çünkü Sovyet askerleri 

r, lıi Udu tecavüzle 40 kilometre mesafed,e ve mühim 
d~ a kerı mevki olan Çang'ı işgal etmişlerdir. Bu ba

biitün Japonyada heyecan uyandırmışlır. 
ltr J~Ponya, Sovyetler hükumetine şiddetli bir nota 

llııştir. NotaJa Rusların Mançuko hududunu geçerek 

Japonyanın Çank'n Hm~nına htkim iıtihkAmlar yaptı

tından bahsile Rus kuvvetlerinin derhal çekilmesi iste
niyor . 

Japon gazeteleri. Ruslar çekilmezse şiddetli hare
ket edilmesini istemektedirler. Notanın tevdiinden iti
baren son dakikaya kadar 37 saat geçtilti halde Sov
yetler heniiz bir cevapta bulunmamışlardır . 

Muhalefet cerey•nı git- i 
tikçe kuvvetlenmektedir. i 
Bu Ceryanın ba,ında aakl i 

i liderlerden Zeki Hatip var- f 
i dır. Zeki H•tlbln evlnd• t 
i dUn bir toplantı yapılmı, i 
i ve hUkOmete hUcum eden i 
i har•retll nutuklar söylen- i 
i mı,tır. içtima eanasında j 
i evi 200 polls muhasara i 

ı · 
t 

t9 

[ FlLISTlN KARIŞIKLIKLARI 
f 

• 1 ~"' . 
• 8okaklarınd• bir nllmayı,cı Polis tarafında yakala'fttyor 

~u~İis : 18 [Radyo] - Filistindtki Lakmayı ltnfıziye Filistinde Ya

ltııı.ı~" yapmakta old~la~ı tet~iş ha~aketioi İngiltere Müstcmlekit nazır 
Porotoslo t n şııı!ıı. Jl:o:ut; lu nııı't)i c'nsııc'iH<tc 

ı :ılakadarlua söylemişdi r. S 

l-fatay~ meclisi eylül 
kurulacak ~ttasında 

Fransız başvekilinin 
1 Ankarayı ziyareti 

- ~--

f\ · artel de Ankarayı 
ziyaren edecek 

j edersk hopar-lörlerl men j 
i etmı,ıerdlr. i 
i Hatepten aldıjlım ma İ 
i IQmatta de, dUn ak,am İ 
f çık•n gazeteler, Cezire ! 
! mıntakasındakl ••iratlar ! 
t aı asınd• bir zamandan· t 
i beri devam etmekte oldu· i 
! lunu haber vermı,ıerdlr. ! 
! Hı,e kllyUnde Aneze ! 

1 
! ve Yelde a,ıretıerlne men. ! 

Paris: 18 (A.A.)- Havans ajansı ! sup iki gurup evvelki gUn ! 
na göre, dün Türkiye büyük elçisi j ! yine birbirine düfmu,ıer ! 
bay Suad Devaz ile Fransız hariciye ! ve kanii bir b1>i)u,ma ne· ! 
nazırı bay Bonne arasında vuku bu ; ! tıcealnde her iki taraf b ir· ! 
lan görüşmede ilonnrnin eylül ayı için~ ! çok bı'li 'lrl!t )'aralı bırak- ! 
de Ankaraya yakacağı ziyaret mevzu 1 1 1 d 1 • mı• ar ır. • 

- G~tisi üçüncü sahift>dc 
1 

.!..._. -·-·-·-·-·-·---·-·-···-! 

iSPANY ADAKi HARP 

Almanyanın emelleri 
Niyuz Kronike gazetesi mü
him bir vesikayı ifşa ediyor. 

Barselon : 18 (Radyo) - Cum
huriyctci kıtanın m htelif cebhelerde 
Frango vuvveıleri durdurulmuşlardı 
ve bazı noktalarda taurza geçecrkle
rini bildiilmel tedir. Dün Frango kuv- · 

veilerine mensub dokuz tayyara dü
şürülmüştür. 

Nlyuz Kronlk'ln ın,ası 
Londra : 18 - .. NeWs Chronic

- Geri~i üçüncü sahifede -

Fransa - Suriye muahedesi bir 
edilebilir : şart içinde tasdik 

Türkiye - Suriye paktı 
tahakkuk ederse ! 

Martel Eylülde Ankaraya gelerek 
Bay Bonne'ye mülaki olacak 

Halep: 18 ( Hususi ) - Dünkü 
posta ile gelen Suriye gazeleleri, F
ransızc11 ( Jurnal ) gazetesinden nak· 
len şu haberi vermektedirler : 

Fransa, Suriye muahedesini 1939 
dJn evvel tasdik etmiyecektir Daha 
önce bütün Şark meselelerini Fran
ransa - Suriye ve dijter taraftan 
Suriye - Türkiye meselelerini nihai 
surette halletmek lazım gelmektedir. 

Fransa hükümeti, lngilterenin 
de arzusuna uyjtun olarak Suriy<" 

meuelesini Filistin meselesinin hallin
den sonraya bırakmak niyetindedir.,. 

Beyrut 18 [ Hususi J - Gene
ral Huntziger'in yerine Fransız Şark 

orduları Başkumandanlıl,tına tayin o
lunan Gneral Kapo dün vapurla F
ransadan buraya gelmiş ve rihtimde 
askeri merasimle karşılenmıştır • 

Şimdiki başkumandan Gneral 
Huntziger, Fradsaea askeri meclis 
azahjtına tayln edilmiş olup yakında 

yeni :nemuriyetine kidecektir . 

Altın ihracı meselesi 
eşyası şeklinde 

tabi olacak 
Altının ziynet 
ihracıda kaytlere 

Yeni tedbirler alınacak 
Koluna dizi dizi k•lın altın bilezikleri 

sıralayan, cebine bUJUk altın tabakaaı 

yerıe,tıren, koca bir kUlçe altını her 

hangi bir blblo ••kllne sokup kolunu 

sall•ya sallaya hududdan geç•nlerln 

artık bu kaçakçılıı)ına mani olunacaktır 

lstanbul: 18 (Telefonla)- Memle· ı 
ket dahilinde altın alım ve satımının 
inzibat altına alınması ve harice altın 
çıkmasına mani olmak için alınan ted
birlerden sonra geçenlerde yeni bir 
tedbire )üzüm görülmüştü. 

Bir zincir ve kulp ilavcsile şekli 

dejtiştirilecek istenilen, fakat mahiye! 
asliyesi değişmeyen altınlarında altın 
sikke alım ve satımın~ mezun banka 

lar tarafın iln alınıp satılabilecejti bil_ 

dirilmişti. Şimdi yeniden bazi tedbir
ler alınmasına zaruret görünmüştür. 

Üzerinde alakadar makamlarca 
tetkikat yapılmakta olan bu tedbirler 1 
muhtelif şekillerde memleket haricine 
çıkmayan altınlara taallük etmekte· 
dir. 

liatayın iktisadi ve zirai felcini 
çalışmalar 

ANKARADA YAGMURLAR j 

Bugün sikke halinde altın :ihracı 

memnu olmakla beraber, altının~ her 
hangi bir zeynet eşyası haline getiril 
mesile ihraç serbestiyeside ~azanılmıı 
olmaktadır. Koluna dizi dizi kalın al 
tın bilezikleri sıralayan, cebine büyük 
bir altın tokayı yerleştiren, koca bir 
külçe altını her hangi bir biblo mese
la bir deve şekline sokan herkes eli 
ni kolunu sallaya sallaya memleket 
dışına çıkabilmektedir. tedavi yolunda 

Qlakyadan kaçan 
"lepte mesaisine 

şebeke 
devamda 

'~" Ilı ~•: 18 (Hususi Muhabirimizden) - IJI bir kayn•ktan 
~ı 'llı~•IOmat• göre; bu ay sonunda baflayacak olan lntl
;1 ı,, 1 °• nihayetinde bitecek ve EylUI ortasınd• Hatay 

~~. •tekkUI efmlf olacaktır. 
~, ~ııı . 

' - •t bir taraftan lderf ı 
it 'il • idarede lallhatıa 1 
1 ''-) •ı111'ken bir tar•ft1111 
ltıı 1

111 ticari, lktl••df va Lodrada 
r:,' •111~•tıa matuf h•r•k•t-
.·~c~ h 

111l'ı•kt•dır. nu a 
31 ~Cti~ina~ta. ormanların ve or· . m yışı 

1~ ılllıii ~•ala~ına matuf tetkikat 
~an h e bır heyeti mahsusa 

. Jı ~Ctilırıi •_Zırlanan raporlar vili· Londra ; 18 (A.A.) - Dün bin-
t ~ d ıtı. 1 . T 1 ili t!a da . . . . erce numayışcı rafalgar da ve s 

1. ~ le.ıb·, ıktısadt vazıyetı ve panya sefercti önünde Cumhuriyet-
~t k ırıerlni görüşmek üzere · 1 I h' d 
~, Lı o"trea· kd' cı spanya e ın e tezahuraıta bulun 

"at ı a ıne karar ve 
~, •:ııııı her t 1 d .1 . muştur. 
~I llıut h ara ın an çı çı V 1 . R .. 

~~Ilı • assıslır bu kongreye a ansıya : 18 ( adyo) - Hu· 
~ t:!cı~!ur. Konıtre ayın (on) kümet taraftan kıtal teruel cephesin. 
"cıİsi .~Y~ dairesindeki Vila .. tc ~erıideıı .b:ueHıolctalaTı-istirdat ~f-

uçuııcü şahifede .....:.. mişlerdir, 1 

-- ~ 

----- --

Geçen Sellerde Ankara sokakıardan:oırınınnaıı 

Ankara : 18 (Hususi Muhabirimizden) - Üç günden beri yağan yağmurlar Ankaranın herntarafında seller 
vucuda getirdi. Bilhassa bu gün yağan .on Yağmur, Şehir içindeki bütün caddeleri doldurdu. Sular 20 - 30 
Santim yüksekliğinde yollardan aktı. Yağmur devam ediyor. Şehir içinde seyri sefer bir çok yerlerde durdu. 

yeni tetkiklerle bu geniş serbesti· 
yenin tehdidi istihdaf edinilmektedir. 

Müdhiş bir cinayet 

Sevdiği kadını 
ve kardeşini 

nasıl öldürdü? 

Katil adam 
hastahanede 
can verdi! 

Aydın : [ Anadolu ]- Dün ak· 
şam Aydında iki gOnahkıtr kadının 
ölümiyle neticelenen bir cinayet 
oldu. Cinayetin tafsilatını bildiri
yorum : 

Yapıcı Halil lbrahim bir müddet
tenberi münasebette bulundu\'iu es
ki umumi kadınlardan 36 yaşında 
Kesik Kübra ile evlenme\'ie karar 
vermiş, bu kararını kadına da aç-

- Gerisi üçüncü sahifede -
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... Yahut, A vusturyanın 
boynuzları • 

geçmıyor 

Yazan: Vinston Çurçil 
•• Pari - 'uar ., don 

1 

1 
1 
1 

teehliürün sebebi 
ne imiş? 

iki ay ~vvd, A~am kamar"sın· ·ı Diğrr bir insrn kütlf si nasıl ki , 
1 

dn, bır boa yılanın nasıl bir krçi ve· lıöyle 1 iı bt klrnilmq en zafa sa atın 
ya geyiği yuttukta11 sonra un uınile da mazİ}İ maziye bırakır ve daha na. 

Gazetemizin 13 Temmuz 938 
taıih ve 4179 numaralı sayısının 
birinci sahıfesinin dörııüncü sütu · 
nunda [ Adana - Mersin hattında 

1 

düzensizlık mi ? J başiıklı yazımızda 
bir okuyucumuzun lir mrktubunu 1 

neşretmiş ve bunda bir nakliye va· 
gonunun Mersinden Adanaya ancak 
beş, altı giinde gele! ildiğini ve bu 
gecik nelerin yapabileceği zararların 

bir kaç ay süren bir hıızım uyku u muskar bir hareket başlargıcı ted 
na yattığını anlatmışt m. Bu uıku hiç ederdi. Fakat , Nazi ihtiras v~ 
1 ir hazımsızlıkla lıozulahilir. Eğer menfaatlarile hiiviyetlenmiyen Al· 
rtiııi iyice ezmemiş veyahut kafi mik m1n dil wya ırkına mtnsup bütün 
tarJa kı 1 ı tükrükle bulamamış ise insanlara karşı görülmemiş bir şid 
bilha H eğer hayvanı temamile detle davranmak bugünkü Alman 
yani boynuzu ile berabrr yutmuş politiO:asının bir karakteristiğidir . 
ise } ılan şiddetli sarcılna maruz Bu metudlarla diğer men.leketlerin 
kalır, kusarve hıçkırığa lulu'ur. Almııı lıa kını korku içinde birleş 

BuffLnun tabii tHifınde çok taf tirmek n 1 u su•etle ilerideki ma-
silatlı ma 1iimat Lıılunan \'e teman i ceral•ıı hazıo lama ı ummaktadırlar. 
le joolojik olan bu rrütalralar Avus Yaldız hatırdan çıkarmamalıdır ki, 
turyanın almanya tar2 fındı;.n i l hakı Avusturyanın asıl:arının ve büyük 
hadisesile uzıkta ol~a bir benzerlik toprak sahiplerinin Alınanyada, Al 
arz ediyor. En çalışkan ve gözü a iman ordu.unun kadrosuna dıhil 
çık yal:ıancı gazele muhabiri •rinden bir çok mensupları bulunm ayni 
bir çoğur un hudud harici edilmiş j sınıfla Lir çok münasebetleri var

olmasına rağmen bu betbaht memle
1 

dır 
ketten İnana bil• ceğimiz birçok ha. 1 
brrler g.· lmrktrdir. Filhakıka Av 
ıupa memltketl~ri içinde Alman Na 

* * 
Fakat Avusluryanın Nazileşti. 

rilınesine hrşı olan yegane ve en 
kuvvetli mukavemet gariptir ki, biz 
zat işgaf:n birinci s~brp ve baha. 
ne,i ol•n Avusturya Na1.il< ri tara. 
fından gelmiştir. 

zi rı jimine Mukaddı s Romen impa 1 

ratorluğunun bin senelik bir hakimi 
yelle solmuş olan yaldızlı hal a sını 

h n ız haşında taşıyan eski payta lıtı 
muhal.f yer yoktur. Bügün ilka e· 
dilmiş olan Avusturya devleti içinde 
nazi rrj11ninin aman~1z l·if' mücade . 

önüne geçilrnrsini yazmıştık. 1 

Salahiydtar makamdan bu hu 
sıısta yaptığımız tahkikô tta mevzu. 

1 
ubahis teehhüıün 6171938 den 111 

7/938 tarihi içerisinoe vukua geldiği ' 
ı ve Lunun ilk iki hüoünün Mersinde 
I tahmil ve Adanada tah!i~r, üçüncü 

günü vagonlaı ın fren'erın.n bozulup 
tamire çekilıııesindcn , dört ve he· 
şinci giinler inin de cumartesi öğle· 

den sonraya pazar gününe rastlayan 
tatil ı ünasebdile wkua geldiği ı 
anlaşılmıştır . 

Mamafif bundan böyle lu gibi 
teelılıürlere meydan verilmemesi 
için hrr diirlü tedl iri er in alındığı 
da ayrıca haber alınmıştır . 

--------~-------------------
cinde kalacak derecede fa7.la ve 
aşikar bir yağmacılık • riişvet ve 
şidet tatbik ettiler . Z•manıııda ar· 
zulaıına muhaldet etmiş olan Avus
turyalı vatandaşlarına ka•şı drrin 
bir intikam duygusu b •sliyoılardı . 
Binarnaleyh Alınan otoritelerinin 
onları yerlerinden oynatmağa ve 
kont ol etmrğe hakkı ·vardı • 

Eabrikada
ki k vga 
Amele bir 
birine girmiş! 

Şehrimiz Doğruluk Fabrikasın· 

da, amele arnsında bir kavga olJu 
ğunıı dün yazmıştık . [ 

Diin öğleden evvel aldığımız 

malumata göre, ayni fabrika ame· 
lesi arasında bir kavga daha olmuş· 
tur. Kavgaya sebep şudur : 

Fabrikanın sahibi Hasan Rama· 
zanoğlu'oun amelesi f.ıbrikada ta 
mirat yapmak üzrre geliyorlar . 
Müstrcir Kayserili Mustafa ve Be· 
k'rin Bekci 'e 2damları bunlaıa 

kapuyu açmak istemiyorlar , Bu 
ı üzdrn kavga çıkıyor iki taraftan 
yüze yakın amele birbirine giriyor . 

Polis ve bekçi yetişiyor. bunla 
rı ayırıyor. bu müddet zarfında ora 
da biriken kalabalıktan şehrin e'l 
işlek istasyon c~ddesi nakil vasıtala 

rının gidip gelmesi güçleşiyor. Po 
lis !ardından vilayetten tamirabn 
yapılıp yapılmamasına dair emir 
verilinceye kadar durdurulması iki 
tarafa tebliğ ediliyor. 

Ve netic~de zabıta meseleyi bas 
tırıyor . 

Parasız yatılı talebe 
olmak için 

Saathane meydanı 

Yedi dükkanın yapılması! 
müteahhidine verildi 

1 Y ansen planı mucibince saatha 
ne meydanı tavsi ve tanzim edile· 
erktir. 

Belediye; bu maksadile burada 
bulunan emlakin bir kısmını istimlak 
ederek yıktırmışlır. 1 

Pilan mucibince burada yapımla. 
cak olan yedi dükan dün belediye 1 
encümenince müteahhidine ihale edil 
mi tir. 

Bu şekilde hem meydan genişle 
miş ve hemde l::urası muntazam 
dükkanlarla süslenmiş olacaktır. 

Ekmek fiatları 
Belediye encümeni, dünkü toplan 

1 

tısında buğday ve un fiatlarını göz • 
önünde tutarak ekmek fiathırı nar 
hının değiştirilmemesi .. e karar ver 
miştir. 

Buna göre birinci nevi ekmeğin • 
kilosu 9 ve ikinci nevi ekmeğin kilo 

1 

su 7,5 kuıuştan s'tılacaktır. 

ilk tedrisat nıüfettişleri 
toplandı 

ilk tedrisat müfettişleri dün kül 
tür direktörü Ekrem Gürselin baş 
kanlığında toplanarak vazifelerine 
ait me~deler Ü1Prin<la görüşmüş 

ve kararlar vermişler. 

EHRIMIZ MAHKEMELERiNDE: 

O; ne bir mühendistir vı 
bir fen memuru. Faka!; on i~ 
lik tecrübesi onu bugün pr• 
şaat, tesisat, yol, su, elektrik 
disi yapmıştır. 

Bugün şehrimizde y11 
ya yapılacak olan hiçbir iııt 
tesisat proje ve planı yoktur~ 
elinden geçmemiş veya geçil' 
olsun. Bunca yıllık memuriyc' 
tında bu daireye nice mühe~ 
mar, fen memuru gelip, gıtıl' 
kat; hiç birisi onu ne ald•1' 

ve ne de atlatmıştır? ~ 
O; kış, yaz, yağmur, sıcJ 

yakın nedir bilmez. Onu gii~ 
hangibir saatinde mutlaka 1 

pılmakta olan bir inşaat veY 
satın başında bir mühendis, 
nıar ve bir fen memuru gilı 
re direktif veremekle meşf 
ğunu görürsünüz. 

O; işlerinde çok titizdir· 
sa inşaat ve tcsisa~ işleriod1 

gönül nedir bilmez; tabir i 
sile [babasına metelik verırıl' 
zattır. Orun yrgane düşüoC 
rin imarı işidir. 

O; Asfalt ve parke Y~ 
geçerken, parklarda, kanar•' 
ıurken şehre yeni yapılma~ 
gelen } ol, çocuk bahçe!~'. 
vesaire gibi şeyleri dıı: 
kara• ını verir ve Lunu d• 
arkadaşlarına kabul ettirt111 

cikmez. 
O; ayni zamanda yarıı•~ 

recidir. Onun malümatı 
tek \ ir santim bir yere sarf 
ita emirleri, imzalanacak çt~ 
laka onun elinden geç• r: 

leye g:rişıni~ olduğu bitç'>k kuvvet 
ve unsurlar zuhur etmektedir. 

30,000 kişi olan A,ustuıya Na 
zi gönüllüleri surgünlerinden biiı ük 
ümitlerle Münih ve diğer Bavera 
şehirlrrine geldiltr : Hiyanet etmiş 
oldurları milletin hakimleri ol · 

ı 

Eyalet valisi o1Pn B. Büıkel on 
!ardan birçoğunun emniyet ve sada. 
kat İ>tİy•n mevkilere grtirilmeğ~ 
layık olduklarını ifade etmiştir. 

Lise ve orta okullara alınacak 

parasız yatılı talebe için imtihanlar 
bir Eylülde yapılacaktır . 

Yarından itibaren yaz 
tat li başlayor 

O; hemş~rilerinin deı ti~ 
kadar olmayı çsk sever. O' 
ufa~ bir ~ikayetlerini biıı•t 

1 1 • • ,. 'h ,1 1 
ce ta .. ır etmeğı asa ı rıı 

Ç->1< kalab.ılık olan yahudile-r var 
milyonlarca katolik var. Bir gün A· 
v ı•turyanı.ı lıaiına t•krar Habsburg 
ları g ·t r ııeıi ııınuı SaJık nıonar· 
şİ.ıtler v; rs'<i Avusturya · ınacaris· 
lan imparabrluğunun yüksek sosye 
t,,sini trşkil eden zümre var. Bütün 
unsurlar şu veyd bıı s=behden dolayı 
Alman nazi pa , ti sine karşı husu meli 
ve kini tahrik dmckte.:lirler. 

•• 
Daha şi.ndiden bir uzaklaşdır . 

ma ı> l 1 İtik ısını iyi bir netic~ye var· 
dırmak için 'birçok yıllar lazımgele· 
c ·ğ i n kanaatına vaı ılmışhr. Daha ı 
şim1iden bir sıkmtı içinde bulunan 
viy:ı~a lan, eğrr lıöyle çalı~kan, mü 
s~h ! r s1nat 1 vıupayı ve biıı dürlü 1 
faydalı olmasını bilen bir zü ,nıe top 
tan bir şekilde açlıktan öl r,esine 

m'isaade edilemiyecek ol. n lıir zürr. 
re srfil halk: kitlesi haline getirı 
lrcek o'ursa Viyananın ekono:;-.ik 
hayatında çok eh• rı , miy ı tli ve l ü· 
yiik k;1yıplara ırıa ıu1 bulunulmakta 
dır. 

Bu zu1um ve şiddet in hıkaye !eri 
bütün dünyaya ya} ılm1ktadır. Alıran 

ınayı düşünüyorlardı. 

Memleketlerinde Avusturya Cum· 
huriyetini içeriden vuıan ortakları 
tarafın-lan karşılandılar Bittabi bu 
iki g up kı-ndilerini giinün kahra· 
manı sayıyorlardı . Bunun içindir ki, 
memleketlerinde bütü ı mevki, men 
faat ve kontrol hakkından uzakta 
bırakıldıkları zam an öfkelerinden 
kudurmuş bir hale geldiler . Her 
tarnfta, kendilerini uzun nmandan 
b"i rüyasını gö d:ikleri iktidar 
mevkiinin tatlılıklarından mahrum 
bırakan Alman Nui partisinin me 
murlarile karşı:aştı lar. Tıpkı .ateşten 
Kest•neyi çekip de daha kuvvetli 
tllere kaptırdığı kediye benzemiş 
!ereli. Şikayetlerini çok şiddetli bir ı 
Ş "'ki l.Je izhar etmeğc hatta Şüşning 
hiıkii'Tletin<" karşı tatbik ettikleri 
S~hotaj politika,ına ha !adılar Pos 
tabrJa, iruı·ndöferlerde ve Öır çok 
fabrikalarda hadisel•r Hrbi1ini ta 
ki betti. Yalnız , bu noktada Alınan 
idaresi kuvvetli bir temele istimd 
edi} orcu . .A vu ,turya Naz, leıiııin 
ka,akteıleri çok şiddf! lidir. Pvlitika 
meklu'Tliy~tinin bile h<1dudu lnri· 

} ayı irare edrdrrin, l,u işlain, y · ,. 
niden silahlanma yo'uııa girmiş o 
lan Amerikada uyan ~ırdığı ntfret l 
ölkedm endişrye dü~nıemi~ olınaldıı 
bakikatta şa ı'a ak ş .· ydir. 

irmirganı Şthri kızları, i 
ki meydana dikılen birer 
çıpl~k erkek hP\·k•linP 
karşı isyan · tın iş bulur u· 

Avusturya katolikleri kakdinal 
lan vasıtasile şirndılik bir mütareke 
akdetmişlrrdir. 

Bunun içindirki Bavera ıalıibele 
!erine ve dini mekteplerine kaışı ya · 
pılan şid-let henuı Avusluryada tat 

bi~ eJilıniyor. ' 
•• 

Monar~istlere, Asılla: a ve Şuş 
ning rrj•ıni tarafJarlMına k.rşı tal· 

bik edilmekte olan tenail politika" 
çok şiddetlidir. Ne gariptirki, A 
vJstu·ya gibi eheın • ı iyetli bir şikar 

ın bu kadar süratli ve lıu kadar 1 
ın:sraf;ı~ o!an futuhatı muzaffrr 
mutfcavızlrrıni bundan daha fazla 
1 ır dt ı ç ) uk ekhğe sevk edtmedı. 

yorlar ... 
Bu heyktll~. şehrın kurulduğu lari 
hio yıldöı.ümü rr üna>d etiyle dikıl 
~iştir \'e Ilirm nJan ı trms'l etmek 
tedir: 4 metre boyundaki bu ~clkd 
de tama mi} le çıplak bir ger.ç er kek, 
şehrin m•hedi Üıt rinJ~ yükselmekte 
ve bir elı ıle şehri gösterirken, di 
ğer elinde bir kalkan tutmaktadır. 
Kalkanda da şehı in l.ıereketıi ııüfu. 

sunu temsil eden bir ana ve çocuk 
vuJır. 

San'atkar bir heykeltraşın eseri 

olan bu heykellcrJen biri bir fabrı 
kanın önündedir. Bu fabrikada ise 
bir çok genç kız çalışmaktadır. Hey 

Binaenaleyh, Avusturya nazileri, 
karanlık bir sahne içinde derin bir 
surette irkisara uğramış fakat hir 
az korkmuş ve pıot sto vaziydinde 1 

bir grup halindedir. 

•• 

Bunun için 27 A~ustosl kadar 
müracaat t imek laıımdır . 

taşımaktadır. Bütün Almanların H 

kerlik ve endüstri hizmetleıi mec· 
bur tutuldu~u bir zamanda bu za 
vanı Avusturyalıların hayathrının 

Yarından itibaren başlamak \ cı 
eylulda bitmek Üzere yarddaıı itiba 
ren şehrimiz mahkemelerinde yaz 
tatilinin latbıkine başlanacakıır. 

Şimdi, işgalin teşkilatsız amele 
ve köylü sanab için ol<n neticdrrini 
mütalaa etmek kalıyor. 

1 
birçok noktadan hakiki eski esaret 

Bu tatil esnasında ağır ceza 
mahkemesile, vukuflu, müstecil da· 
valar ve meşhut cürümlü suçları 

göı mrk üzere nöbetci mahkemeler 1 

vazife görecrklerdir. 

Şüphe yok ki, Avusturyada ha· 
yat seviyesi fe, ~alade düşkündü. 
Avusturya finansırın ve ecnebi borç.' 
farı srrvisioin vaziyeti için deflasyon 
seneleri şehir ve köylerin vaziyetini 
sıfra indirmişti. Fakat hayat seviye. 
!eri, çok aşağı olmakla heraher Al 
man halkının hayat seviyesine indi· 
rilmiş ol,saydı, ekononıik bakımdau,ız 
trap çekec• kleri söylrnrmezdi Fa ı 
kat Almanyada iki çeşit muhaceret 
cereyan etmektedir. Birçok lrenlı r 
binlerce A,usluryalı amelenin de 
içinde bıı'uııduğu Lirçok sürüleri 
eski Alınanyarın şiddetli kanur.u 
altında çalrş nak üzere Alınanyaya 

Kızların 

hayatına brnziyeceği ~üphesizdir. 
Memlcketlrrinden uzak zalim a· 

Memuriyeti lastik edildi 

mele başlarının hiddetli idaresi al· Dörtyol Ziraat teknisiyeri Esef 
tında Avrupanın henüz gayesini an Akmanın esalet :memuriyelinin tas 
layamadıj!'ı Alman askeıi kuvvetinin dik edildiği ziraat vrkalrtirden vila 
l·üyümesine çalışac; klardır. Diğer \ yete bildirilmiştir. 
taraftan ı-u h~dba~tların trenlerini~ 

1 
Yumurtalık liman reisliği 

vanıhaşın ~a [Nrşe ıl,. kuvvet] dem· ., y t ı k ı· . · H l' t 1 
.. . . • umur a ı ıınan reısı a ı şen 

len formulun tathıkatı eser gezdı· d · Ç ı· . l'ği · . . B enız şme ım~ n reı : ne ve yerı 
rilenlerin trrnleri ışleınek tedır. u d k' l'k 1. . · H d Ç 1 . . . . ne e ım ı ıman reısı ay ar e· 
giizidelere nazı kudretının eserlrrı- k . d'I · t' . . er tayın e ı mış ır. 
ne ağzı açık vr derın bır hürmetle 
seyrelmel.ıi miisaade edilmiştir. Feke kaymakamlığı 

işte böylecr, her vasrtaya müra . Feke kıymakamı Zeki Pasifik 
caat rde. ek bir taraftan sop~. di!;"er 1 Ki~ıın kaymakamlı~ına ve yrrinede 
lar•ftan ot gösternırk smetile nazi 1 Malazgirt kaymakamı Haydar Ekin 
arahas•nı çeken Avıı.turya eşeğine cinin tayin edildikleri Ltanbul refık 
ço'< trpeler aştırma i ,trniliyor. !erimizde okunmuştur. 

isyanı 
---.. ı:ıa• Avrupa Postası Wl"•-•-••••• 

yet eden bir şerki o' •rak tanınmış 
tır. Böyie bir şehirde çıplak erkek 
hrykellerinin J.ulıınma · ıı.a cevaz. ve 
rilıniyor. kel açılır açılmaz, fabrıka müdürü 

nün kan beynine sıçrıyor : 
- Bu ne rezalrt ! diye lıağııı-

yor 

Fabrikadaki diğer memurlar ve 
ka ' ın işçilrr d .. he}kdi göıür gör· 
meı bir tuJaf oluyorlar. Bilhassa 
erkek işçilerle kadın işçiler biribirle· 
rio İ ı } üzüne bakmağa utanıyorlar. 
Halbuki, İşi< ri icabı, sabahtan 9k 
şama kadar yüzlerini bu heykelin 
bulunduğutarafa çevirmek mecbu· 
riyetinJedirler. 

Bunun üzerinı:, fbrikadaki biitün 
kızlar bir olup müdüre şikayet edi
yorlar. Müdür de Belediyeye baş 

vuruyor. 

Bu müracaat müsaid karşılan· 
mıyor: Bir san'ı.t esrıinde bu gibi 

nokt~larııı ınahzuı lu görülıniyeceği, 
bir çok mrşhur heykellerin bu şekil· 
de olduğu ileri sürü!üyor. 

Fakat, ertesi gün, heykrllerin çıp 

laklığına karşı itiraz, va:nız fabrika 

da değil, şehrin her tarafında işitil 
miye başlıyor. Bilhassa hrykellerin 

bu!Lnduğu meydanların civaıındaki 
ah .. Ji de ayni şikayetle hüki:imete 
müracaat ediyorlar. 

Birmingam otedenberi lngiltere 
nin en muhafazakar ve ahlaka ria. 

----·-..... --------....... ..-......... ....,-= 

Bu husush henür hiikümet fikıi 
ni söylemiş değildir. Çok biiyük 
masr flarl yapılan heykeıf.,rin yı· 

kılması da doğru bulunmuyo·. Bu 
nunla beraber. 

Heykellerin bir i i giin, ehrin 
bayramı münasebetle orada kal . 
ınası, fakat sonra bir müzeyt kaldı 
rılması düşünülüyor. 

Bilhassa şchideki kadınların ve 
genç kızların bu hususta itirazda bu 

lı•nduğu göz önüne alınrak, hüküme 1 
tin, hiç olmusa onlara karşı bir ne 

1 ket eseri darak arzularını yerine 
getireceği ümit olunmaktadır. 1 

O; çok mütevazıdır. p.4r ~ 
yaptıj!'ı Lü)ük hizmetlerle ıf{ 
ğünü hiçbir kimse iş't~J 
Onun bu t vazuunu şu ın1 

zel isbal rder: , 
"Bundan dört beş yıl t 

danayı ziyaret eden bir ı• 
gün evvel tekrar buraya 
Benim de tesadüfen bulun 
yerde bu zat, ona şehri bll 
içinde çok değişmiş buld , 
lstasvondan şehre gireıkeO 
geze~ken birçok yenilik!~~ 
!aştığını ve bunların hep , 
olduğunu söliyerck tebri~'·, 

- Ben· memleketirr•t 
' ı' mette bulunduğumu hiç .· 

k~' 
yomnı. Eğer böyle en lf 
hizmette b11lunmuş i eııı; 1 1 

hayatta en büyük ~Ü~3 ~' 
ve sayın heınşerilerımı 0 

!erine nail olmaktan bP~~· 
olmayacaktır" ,ı.J 

Bunları söyliycn; f! 
kendi ,ile öğünınekte ve ~ 
mekte çok haklı oıduğeıı 
he mşerive belediye reisi 

Cemal Berikcrd~ 

Fuat rıı 11111 

(Trahom 

Jı 
Çakı ile yarala 

rıodan 
·~ 

Kasabbekir mahalle~(.' 
idris oğlu Hasan ile kar p. 
min o mahallede oturall 11 
lu Om eri bir gün sonr' ,~ . .. .... ,,, 
ayenesıne !uzum goru ~JI 
de çakı ile yaraladık131~11ı 
lanmış ve haklarında 
b.ıt yapılmıştır . 
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Kültür bakanı 
Erzincan da 

Erzincaıı: 18 (A. A.) - Kültür 
bakanımız Safvet Arikan bugün bu. 
raya gelmiştir. Bakan merasimle kar· 
şılanmıştır. 

ltalyada ekmek 
fiatına zam 

Roma: 18 (A. A.) - ltalyada 
21 temmuzdan itibaren mıııtakalara 
gör, ekmek fiatlarına 15 20, santim 
zam yapılmaktadır. 

Macar Baş vekili 
Romaya gitti 

Roma: 18 (Radyo) - Macar 
Başvekili ile Macar Horiciye Nazırı 
buraya gelmişlerdir. Nazırlar büyük 
merasimle karşılanmışlardır. Macar 
devlet adamlarının bir hafta kadar 
kalacakları söylenmektedir. 

Sopa ile dövmüşler 
Eski Hamam maballesinde otu 

ran Yusuf oğlu Mrhmedle karısı 
Habibe bir kavga neticesinde kom 
şularından Rahimeyi sopa ile döv
düklerinden yakalanmış ve hakla· 
rında kanani takibata başlanmıştır. 

I< umarcılar yakaland 
lbı abim oğlu Ahmed, Halil Qğ· 

lu lbrahim, Mustafa oğlu Sadık, 
Cüınali oğlu Remzi, Hüseyin oğlu 
Kemal adlarında beş kişi şehir ke· 

narında bir bahçede kumar oyııar· 
larkcn yakalanmış ve ortada bulu 
nan kırk sekiz kuruş para alınmış· 
tır • 

Hırsızlıklar 
Bakır5ındı mahallrsinde oturan 

Yusuf oğlu Salim adlı birisi Dok 
lor Hamdinin evinin divarmdan at· 
laınak suretiyle odasına girerek 
ceketinin cebinde bulunan yedi li· 
rasını çaldığı şikayet edilmesi üze

rt: Salinı yakalanmış ve tıbkikata 
başlanmışt 

Sefer oğlu Mehmcd adında bi
•isi Ad .m o{llu Hüseyin Kılavüzun 
dükkanından Bir k ket çalıp ka 
tarken c " rşhüt halinde ya· 
kalanmış v .bilıkınd kanuni taki · 
bat yapılmıştır . 

* 
Geçen Cumartesi günü bir ada· 

nıııı lam nımaz vaktinde Ulucami 

den bir çift yemeni çalıp kaçarken 
Yakal2ııdığıııı pazar günkü nüsha 
llıızda yazmıştık . 

I Yapılan tahkikatta hırsızın Ma
atyalı Ömer oğlu Abdurrahman 
ve )'•menisi de çalınanın Mehmed 
Oğlu Kasım olduğu anlaşılmış ve 

~uçlu, dün hakkında tutulan tehki
.at evrakile birlikde Adliyeye ve-

rılıniştir . 

18 T 
.__ •mmuz 938 

ı::~ Gök yüzü ıçık. Hava rüzgarlı. 
~ çok sıcak gölgede 34 derece, 

'Celeri en iZ sıcak 21 derece • 

Satılık tarlalar 

Ilı hCeyhaaın Sirkeli köyünde beş 
k u telif kıtada ve yekdiğerine ya 
ıns4sd···· ı b'ı . onu'll tara ile altı odalı 
r ÇıftJ'k k,ııd 1 damı toptan ve pera· 

iar e olarak satılıktır.Satın almak 
'Yenlerin C h Bel d" .. '"d' . ey an e ıye mu· ... ı ı N · 

llıel . urı Çavu,a müracaat et 
Cıı • 

2 6 9542 

Devlet sermayesi 
ile işleyen 

Müesseseleri 
kontrol kanunu 

Büyük Millet meclisinin son top
lantılarında kabul edilen devlet ser· 
mayesiyle işliyen müesseseleri kon
trol ve teşkilat kanununun tatbika
tı hazırlıklarına başlanmıştır . Bu 
kanunla tamamen devlet sermaye
siyle 1curulan veya kısmen devletin 

iştirak ettiği her nevi müesseseler 
yeni esaslar dahilinde ve müteca· 

nis olarak teşkilatlandınlacaktır • 
Bu s.ıretle hu müesseseler üzerinde 

devletin kontrolu dalıa kolaylıkla ve 
esaelı bir şekilde olacaktır . 

Sümer bankla ziraat ve iş ban· 
kalarıııııı devletin iştirakiyle kuru· 
laıı müesseseleri, devlet zirai işlet· 
meler idaresi ve devletin iştiraki 

olan sair mües3eseler bu kanunun 
şümulüne girecektir . 

Halen Sümerbank tarafından 
kurulmuş bulunan fabrikı\lardan 
yünlü ue pamuklu fabrikaları şim 

di ayrı ayrı birer şirket halinı: ko· 
nularak toplu idareler haline geti
rilmiştir. Fakat yeni şekilde bunla

rın vaziyetleri de henüz taayyün 
etmiş değildir . 

Türkiye - Suriye 
T e)ef on hatı 

Perşenbe günü açılıyor 

Halep ; 18 (Hususi Muhabiri
mizden) r- Lübnan gazetelerinin 
verd;ği bir habere gör<", Türkiye i
le Suriye ve Lübnan arasında tesis 
edilen ve tecrübeleri muvaffakiyet 
le neticelenen Telefon hattı:ıın açıl 

ma mera 'mi 21 Temrr.uzda yapıla 
caktır. 

J' u haltın halka açılmasından 
sonra Tür.iye i.e bütün Şark mem· 

lrketleri arasında yapılacak Tele
fon konuşmaları bu hat üzerinde 
başlancaktır. 

Fransız başvekilinin 
1 Ankarayı ziyareti 

- Birinci sabift.deıı artan -

bahis olmuslur. 
Berut 18 - iyi gaber alan kay· 

naklara göre, Yüksek Komiser Künt 
-ö Martel, gelecek ay içinde Parise 
!l'idecck ve Pariste bir müddet kal
dıktan soııra Fransa hariciye nazırı 

bay Bonne ile birlikie Ankaraya gide
tek Türk - Fransız dostluk müzakere 
]erine iştirak eyliyecektir. 1 

Bay Bonnenin eylül ayı ortalarına 

doğıu nkaraya gitme.ı mubııerdir 

ispanyadaki harp 
- Bioinci sahifeden artan -

le" gazetrsi yüksek Alman znbitlerin
den biri giiya Almanyanın ispanyada 
dutduğu sisaseti anlatdıran bir kon
ferans \'ermiş olduğunu bildirmekle 
beraber buncn aynen muhteviyatını 

neşr ediyor: Ba kosfransın mealinden 
hem Almanyanın maksadleri hemde 
dopladığı a'keri tecrübe ve İspaı.ya 
milli ı- ükümetile beraber Portskiz Ü· 

zerine _olan nufuzu kazanarak lngille
reyi nzaklaşdırmak anlaşiliyor, Bu 
büyük İngiliz gaza lesinin veı diği bu 
haber inkiliz mahafilince büyük bir 
Fntresseyi uynndirmişdir halbuki ev' 
elleride y:ne böyle yünsek rütbeli bir 
Alman zabiİin konferans vermek ve 
Beynelmilel g•zalecilerle temasda bu. 
lunmak üzre seyahata çıkdığı bildiril
ınişdi fakat Alman hükümeti bunu 
pek kolaylıkla: yanlış bir havadis ol
duğunu isbat etmişdi Bu yeni hava
disle eskisi mükayese edildiğinde, es
kisinin yenidM :azelenerek; ve Por
tekiz hükümetin ~az' iyelini içeriye 
kataaak tekrar edildiği görülür. Lond
ra muh.ı.filince böyle hir Alman dü· 
şünbelerini gösteren bir emarenin kal' 
yen mevcud olmadıgına kani bulun
dugundan bu havadisde gezalik uy
durmadır. 

Türksözü 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira K. Vakfı Mevkii 

1500 00 

Nevi 

Arsa Mazbut lcareteyinti Hurmalı (gulben kıyan 

120 
175 

00 
00 Furun 

usası 

Dükkan 
Arsa 

" Mehmet O. Halil 
"Şıh Zülfü Yo. tan 

fabrikası cıvarında) 
Nacaran 
Yortan 

" 
" " " " 

100 
25 

110 
~o 

00 
00 
00 
00 

• • Tahtalı camı Nacaran 

" " Par:naklı mesçit Durmuş fakı ( eski 
kuyumcular ) 

Karasoku 50 
160 

150 
50 

00 
00 
00 
00 

• 
• 

" Mümine hatun 
• Kuruköprü Hurmalı M . 

• " Yeşil mesçit Çukur mesçit 

• " • • • • 
Temlik•n satılacak olan yukarıda mevkii ve muhammen kıymetleri 

gösterilen yerler 517/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artır· 
maya konulmuştur· 2517/938 pazartesi günü saat 10 da Vakıflar idare
sinde ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin müracaatları 

9 - 14 - 19 - 2j 

Hatay meclisi eylfıl 
ortasında toplanacak 

- Birinci sahifeden artan -

vet makamında toplanacaklır. 
. Hoyboncu Memduh Selimin Ha
tay sınırları tışma çıkarıldıl!"ı malum
dur. Halepte ikameli münasip gören 
Memduh Selim şehı imizden Hale be 
gidenleri polislere itibar ederek "Türk. 
türl Bize zararı dokunmuştur., diye 
takip ettirmektedir. 

Birçok türkü takip ettirip sorgu
ya çektiren Memduh Selim acaba bu
nu yeµmakla ne kazanmaktadır? Bil
miyoruz. 

1 

1 
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Yegane bir hedef hizmet etmek, 

Yegane Bir Aşk Hizmet etmek, 
Yegane bir vazife hizmet etmek, 

işte: 

YAZLIK 
-

Sinema 
Bu Akşam 

Sinemanın dehakar Artisti 
(CONRAD V AIDT) 

Tarafından heytcanlı, meraklı ve 
calibi dikkat bir Tarzda yaratılan 

1 

Antakya: 18 (Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Kayıd 
ve seçim işleri üzerine fevkahide mn
rahhas Cevad Açık Alın ile delege 
Kolonel Kole arasında müzakereler 
devam rJmekledir. 

(SON SEYAHAT) 

Müdhiş bir cinayet 

- Birinci sahifecen aı taıı -

mıştır. Kadın sevgilisinin teklifini 
reddetmiştir. Fakat Kübaraya karşı 
sevgi ve alakası ~ittikçe artan 
Halil lbrahim, teklifini sık sık tek
rarlamış , Kübra da daima reddet
mıştir. .Bu işin gönül rızasile olmı
yacağını sezen Halil lbrahim , iii 
tehdide bindirmiş .. Kadını umum
haneye aldırmak , sonra da kendi
sine yalvartarak evlenmek için te
şebbüslere de girişmiştir . Dün ak
şam saat on birde son teklifte bu
lunmak üzere Kübranın Kaynak 
mahallesindeki evine giden Halil 
lbrahim, kat'7 red cevabiyle karşı
laşınca tabancasını çekmiş dört 
defa ateş etmiştir . Çıkan kurşun
lardan üçü Kübranın arkasına birisi 
de koluna rastlıyarak zayallıyı can· 
sız olarak yere sermiştir. 

Bununla hıncını yenemiyen ka
til, bu defa tabancasını Kübranın 

kardeşi Emir Ayşeye çevirmiş.onun 
da bir kurşunla öldürerek kaçmış 

tır . 
Vak'adan h.:.berdar olan zabıta

mız, hemen katilin peşine düşmüş 

evvela babasının bahçesini aramış, 
bulamay ı nca Ramazanın bahçesinde 
a§ır yaralı olarak yakalanmıştır . 
Katil Memleket hastahanesinde sa· 
baha karşı ölmüştür . 

-------------
Hizmetçi aranıyor 

Evde çatıfrnak Uzere bir 
kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstlyenlerln idare 

hanemize mUraçaat etmeleri 

c 

Habeşistanda bisiklet 
yarışları 

Bu giinlerde Habeşistanda dün 
yanın en yüksek irtifalarında merak 

1ı bir bisiklet yarışı yapılıyor. Bu yarış 
lar Adisababa ile Siyano arasında 167 

kilometrelik bir sahada 2000 ve 
2500 metre irtifaldrı arasında cere 
yan edecektir. 

Bu yarışıo şimdiye kadar yapı 
lan kısımlarında saatta 29 kilomet

relik bir vasati süratle Affı edo Mi 

kelini isminde bir ltalyan birinci 
gelmiştir. 

Büyük bir Aşk ve harku1ade casus 
Juk filmini takdim ediyor. Alaka 
ve dikkatle seyredilecek Fransızca 
Sözlü bir şaheser 

Gelece'k Program: 
Billur Sesli 

G~CE MOORE'ın temsili 
(iLAHİ MELODİ) 

9545 -------- ·---

Menkul malların açık 
arttırn1a ilanı 

Ceyhan lcr a memurluğundan: 

Cinsi, nevi, kıymet evsaf vesai· 
resi aş,.ğıda yaıılı mallar bir borç

tan dolayı açık ar ttıı ma ile satı 

lacağından arttırma Ceyhanda Yeni 
han veya Ceyhan Çarşısında 29 .7 
938 Cuma günü saat 11 12 de icra 

olunacaktır. l~tirak edeceklerin gös

terilen saatte mezkur mahalde bu 

lunmaları ilan olunur. 

( <\njin. S. 381083) No lu Kulla 
nılmış işler vaziyette ve 60 beygir 
kuvvetinde 3000 lira değerinde (Kı 

latrak) markalı tiraktör (satış günü 
verilen bedel kıymeti muhammine 

nin yüzde 7 5 ini bulmazsa 2 inci 
arttırma günü olan 5 8 ~38 cuma 
günü aynı yer ve ayni s atte satıla 

caktır. 9546 
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ÇOCUK HASTALI LARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt paza 

1 
Kabul saatları : Her gUn 1 

16-18 

......... -.il_.. ...... 

Dörtyol Belediyesinden: 

20 yirmi lira osli maaşlı Dört
yol Beleciiye muhasipliği münhaldır. · 
Kanuni vasıfları haiz olanların evrak 
müsbitelerile birlikte Belediye Ri-

- yasetıne müracaatları • 9544 

I• 

Sahife 3 

Büyük, Küçük her kesin seve seve seyredebileceği 
En büyük Macera, Seıgüzeşt, Heyecan Filmi 

Asri Sinemada 
Bu Akşan1 

Seyircilerinin her dakika takdir v~ alakadarlarını kazanacak olan ve 
şimdiye kadar gördüğünüz heyecan, sergüzeşt, macera fılmlerinin en 
kudretli kuvvetlisi bulunan muazıam hir şaheser daha takdim ediyor. 

-
Esrarengiz Dağ 

36 Muazzam kısım üç devre 
Bu Akşam Birinci ve ikinci devreler 

Oynayan ; En büyük maceı a Artisti ( Ken Maynard ) ve Ünlü 

Atı ( Tarzan ) tarafından 

Ayrıca: En yeni Dünya Havadisleri 

Yaz tarifesi: Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

Zabitan ve Öğretmenlere :ıyrıca tenzilat. 
DiKKAT: - Sinema hususi tedabir ve Vanti1atörlerle son derece serin bir 

hale getirilmiştir. 

Telefon 
9539 

250 

Doktor 
İsmail Kemal 

Asri 

Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

M üsliim apartmanı 
Hdslalarını ht; gün sal.ah sazt 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
6 - 26 

bakılır] l 
.... --------------------~------------------------------

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager alı

nacaktır. isteklilerin izzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat 
1 ederek şartları öğre ebilirlcr.9472 1-3-5-7-9-17-13-15-17-19 

Adler ... Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
• 

VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu • Hükumet 
•• 

caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

16-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 



.t>hile : 4 

Adana Bo:sası Muameleleri 

-1-' AMUK ve KOZA 

Kilo Fi ati 

CiN.si En çok 
Satılan miktar 

En az 
/{. s. A. - ~'.....:, :;; 

Kilo 
-' 

pamuk 
~ ~ -- ~ 

" Kapımah 
Piyasa parlağı • 25.50 
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres -
Klevlant 30 

y AP A C 1 
tleyaz 

1 
1 1 -Siyih 1 

ÇICIT 
Ekspr~s --ı- ı--- 1 iane 
Yerli "Yemlik,, 1-- ,- -, 

1 
.. "Tohumluk., 

:-ı U B U B A T 
l:luj!'day Kıhns 

.. Yerli '.',32 -- 3,50 -- • .. Me~tane • 
Arpa . 2,90 --,-2,95 - -Fasulya . - . - -Yulaf 3,5 _ ;1_2 _ _ 
Dclıcc 

Kuş yemi 
- ----!---·--··-------Keten tohumu 

Mercimek -------ı-
·--~-us_a_m ____ ___ ,__ -------

UN 
ı üört yıldız Salih t __ 
1 üç H U 1 _a ~ - Uört )ıldız Do~luk , _____ , 

~ ~ ı u,,,ç~-·-· --~"-----1----
ö -;a 1 Sımıı .. 
~ B, - Dört }ı ld ı z Cuınh··-u-r~iy-ct,...-- ı------
~ 1 iıç " " 

Simit ., 
·~~--~~~~~ 

Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 
18 I 7 I 1938 I~ f\ankasından alınmıştır. 

Hazır 1-~ -- - ;~ 
Lır~ı 

ı~-,=16U -ı.-ayı~nıark 

1 

Temmuz vade . ı 
Tıa:;-k0r .. nsız ) 3 51 

Teşrin ,, 1 4 88 - -1. Skroin ( ıng.':'.'• ) __ b23 00 
Hi . ı l ı• z r -3- 111 Dolar ( Am r·ka ) 126 uo 
N v erk 1 l:S 7 , ~k~ıçrc ) 28- 84 - . _ _... ....... _ 

-----------·---- - ----------
1 DOKTOR 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey maha1lesi Ordll Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 4-30 9531 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara arız olan haşerat ve ha,talıklarla en kolay \e pratik 

şekilde mücadrle etmek ancak YOL'< ile kabildir . 

v olk ı lacına yar-lımcı bir mddde karıştırılmasına lüzum yoktur ' 

Volk 
Volk 
Volk 

• 
M, vcul iiaçlaı d•n eıı emniyetlisidir. 

Resmi nıiirssrseler ta.afından hır ilaca tercihan tathik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kull~nılmasına y.oray~n Püsküıgrçler hrr za 
man bahçecilerin emirlerin• amiıd.., bulundurulmaktadır, 

Adana satış 
• 

yerı 

Mazhar Hasan Birader!er 
iki g. B. 5 15 

Mühür 
9606 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

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

1 

1 

Türksözl! 19 T,.mmut 19'8 

""' ·I BELEDİYE iLANU~RI 
'-------~~-------------------'· 

,.. 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda ba~
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cil J içinde 

eseriniz dalıa kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü · 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
• 

Ki TAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapalc 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.,fis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde · a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü.nden ba~ 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

, 
l~lUJIMl!B>A~~A 
CAN KUQ1AQ.l0. ,· 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve lıavalisi acant.ısı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B · ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
15 80 

\ 

1- Kanara işçileri için yaptırılması açık eksiltmeye konulan tuluııı 
gömlek, önlük, lastik cizme ve muşamba önlük için talip çıkmadıiındtl 
ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedelleı i be~yüz yirmi liradır. 
3- M•ıvakkat teminatları kırk hir liradır. 
4-· ihalesi Temmuzun 28 inci perşembe günü saat onda Belediye E 

cümeninde yapıldcaktıı • 
5- Şar !nameler Belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenler oud 

görebilirler. 
6- isteklilerin ihale gönü muvakkat kminatlarile Belediye Encüıııt 

nine müracaatları ilan olunur. 9543 

Her mevsim ve muhite gf;re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffalcıyet sırrı bundadır 

Uat 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çayl•' 
hususi kutu ve paketler içinde SUih 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi ~ar 
•iye 

ne geımı,tır. Bir fincan çay gUnUn bunelbcı aıcaoını kerfı111 bir 

c. 
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TlıRXIY! 
CUMJW IN611 

~lRAAT.BANICASI 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana Mensucat fabrikası direktörlü&ünden: 

Fabrilcaınızda imal ediltn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihiJ1· 
den itibaren kabul ve tesbit edılen bez fiatları aşağıda 1j'Österilmiştir. Bo 
suretlrsatış yarmakla olduğumuzu sayın n.üşterileıimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fiatı 

Çifçi bezi 2 7 5 36 725 
Astarlık bez 14 85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve prşindir.Bir b1lyadan aşağı sip.'lrişltr 
O/o de 2 zam edilir Alivre satışımız yoktur. 9461 6 

r 
Tan lokantası 

Saathane civaıında Acemhanı karşısında Tan loka ntas• 
Sayın müştrrilerini mf'rnnun rtmek için bütiin malzrmesini yenileştitmişIİ'· 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının lıergiin la7.e olarak lııızırla-tlğı S 
nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnuıt ed•c'~ 
b!ı tarzdadır. Vo her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

- 1 - Tan abuneterine yüzde 20 tenzili1 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı a~unelerin evlerine arzu edildiği takJirJ'-

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 7 -13 94~ 

!------·--------------------------------
·-------------------------------~·----·~------------ :,.. ________ ,... _________________________ .... __________ ..... 

Umı m neşriyat müdiirü 

Macid Güçlü 
Ada{IJ .• Türksözü matbaası 

..-;...-· ----


