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GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

5 Kuruş 

KONUŞMASI çalışmayan TURiSTiK OTELLER 
bir kasaba 

Enteresan Hadiseler 

Sabunla 
Paris gazeteleri; Prağ hükumetinin 

vaziyetini çok iyi görüyor 
Paris: 19 - Hemen bütün Paris 

~azeteleri Çek - Südet me•elesile 
eş~ul bulunmaktadır. 

Ç 'xelsior gazetesi şöyle yazıyor: 
'ı koslovakya tarafından düşünülen 

ıs ah 1 . 
Rö atı ngıltere ve Fıansa muvafık 
01;rııekte, bunun muledil ve liberal 
b Uhnu kabul etmektedir. Fa~at 
k~ ıslahat Almanyada şiddetle len
i~ .edilmektedir. Geçende Hitler ile 
i' tuşen Henlein ise bu ıslahatı kafi 
u orıııemektedir. Bu hususta ifrata 
itıldıkı muhakkaktır. 

SUih F'akat Henleinisilerin taleplerile 
da u ve Avruponın istikbalini alaka. 
ki r tden bir müzakerenin muvaffa. 
bt'tsizliti arasında şüphesiz makul 

r anlaşma şekli vardır. 
tig Ere Nouvelle şöyle yazıyor: "Pa

Ve L•)n<lranın itidali elden bırak-

mıyan katiyeti Çeko•lovakya hükü
metinin terketmediğ'i sofukkanlılık 
ve alınan tedbirler sayesinde intiha· 
bat esnasında asayiş temin edilmiş, 
sükünet ve Çek - Alman amünase
heılerinin dostane bir şekilde halli 
için yol açık bırakılmıstır. Ekalliyetler 
slaliisü için de vaziyetin bu şekli 
muhafaza edece"i iimid edilebilir 5 .,, 

Pelit Paı isien diycr ki, •·Prat 
hükumeti kuvvetlidir ve kuvvetli kal
mak istemektedir. Ekalliyetlerden bu 
kadar çok bahscdildifi bu sırada 
milletin büyük ve kuHetli bir ekse. 
riyeti tarafından müzaharet görmek
tedir. Serbest demokratik ve müsta. 
kil bir hayat idame elmek istiyen 
Çekoslovakya mukadderatına hakim
dir .• , 

Mahkeme kapısında 

CiNAYET 
htr suçlu diğer bir suçluyu 
bıçaklıyarak yaraladı 

~ --~tı.",.~~;.· t~yl;r orperten bir cinayet olmuf, bir mahkOm dl· 
t bir mamkOmu blçaklamıtbr. 
&undan on sekiz ay avvel Bozkırın Sorgun köyUnde Cafer 

~lıı ttUaeyln il• yine ayni köyden HUaeyln oııu Hasan bir ka· 
111 rııeaeıesl yUzUnden birbirlerine mulber olmu,ıardır. Ara 

'-tı"d•kl husumet arbnca bir 

~ ttusayln tedarik ettııı 0 ~ kkatOeır: 
~ lıınca ıre Hseanl yaral11mr•-
ı~· liaaan da derhal mukabele
~tasarlamış ve kar_deşi ~üle_yı_nanla 
'•bhıtıedi yanına alarak Huseyının ak-

8jından Mustafayı öldürmüşlerdir. 
~ b· flc Konya Ağır Ceza Mahktme· 
)ı 't rnüddettenbcri Hasanı yarala· 

n liiisı yinle Mustafayı öldüren Ha· 
Ilı~- Ve kaıdeşlerin'n duıu~masını yap· 
ı,ı b' . 1, 8dır. O ırCn duıuşma ıtmış ve 

,/ar tefhim edilmiştir. Hüseyin, Ha
lını Yaraladığı için beş seneye, Ha· 

1~ Ve kardeşleri Mustafayı öldür· 
lt~~1tti iç·n 9 unrye m•hkum olmuş-

ıt. 

ı~ . ICaı aı ın C'k unmasını müteakip 
tıuı 1 H n,
11 

ar dışarıya çık arı mıştır. asan 
•h·ı tet altında hemen onda bulunan 
cJ; esthaneye girmiş, çıktıfı zaman 
nı~dc •akJadıfı bıçağı kapı dibinde 
b111

811 1-liiseyinin göfsüne saplamağa 
~eııı 8 ıtııştır. Pek ani olan bu tecavüz 
ııı; en Jan~armalar tarafından önlen· 
li1

1
1'c <le Hüseyin aldığı yaraların le· 
'e 1 h 1 , h18t 0 duğu yere yıkılmış, ve der a 
~neye kaldırılmıştır, 

~ın 1~hkcme kapısında büyük heye
~a; 11l·Jcib olan bu hadise<len sonra 
a\d arı isticvab edilince : intikamımı 

•ııı o llıah~ '. beş, ben ise dokuz seneye 
le\ ~ uııı oldum. Niçin o benden ev
'i aı llrfulsun? demiştir. Hasan ifade. 
dctilı~~ıktan sonra Hapishaneye gön-
~ir. _ 

llzak Şarkta 
So 

'•'yetlerle Japonlar 
iltasındaki vaziyet 

gerginleşti 
ş~ ,Arık ara: 19 ( A. A) - Uzak 

'•ta S 
da . ovyet Mançuko hudutların· 

Yazıy et . 1 . • S t 
'ık I . gergın tşmışhr. ovye er er . . 
Çek·ı ınııı uiza mahallinde gerı 
ı 1 llıeıl'kl ~ar 1 eri taktirde Japonların 

ı ledb· 1 
l,~ııı k ır er alacal!'ı kuvvetle söy· 
bu g~ı-tcdir. Sovyet makamları ise 

"'· un ahden ru,lara ait bulundu · 
~"llU ·ı . 1 erı sürmektedir. 

Bir fabrika kavgası 

iki defadır, Doğruluk fabrikası· 
nın önUnde muthiş bir arbede zuhur 
ediyor. Mesele şu: 

Fabrikanın kiracıları var. Bir de 
sabiblori. Fabrika on sene müddetle 
kira.ya verilmiştir. İcar mukavcle"liİn· 
den sonra fabrikayı satın alan ve 

mülkiyetleri henUz mahkeme kararile 
tahakkuk etmemiş olan yeni s:ıhibler 
fabrikaya girmek istiyorlar. Kiracı· 

!ar da bırakmıyor. Bu yuzden fahri· 
kanın içinde çalışan amele ile, dışa· 
rıdnn getirilen amele arasında iki 
defadır sopa, ,yumruk, tokat, kavgaları 
oluyor. Şehrin en iJ!ek caddesinde 
gidiş, geliş inkitaa uğruyor. Zabıt:> 
mud:ıh:>le ediyor. Ve iki defadır an· 
cak polisin kuvvetli müdahalesi neti
ccsidirki müessif ve kanlı h§diselerin 

önUne geçilebiliyor. 

Bu ne demektir'/ Hanği devirde 
yaşıyoruz? insanların hakkını sopasile 
ihkak ettii!i ilk devirlerdemiyiz'I 

Bu me-mlckette kanun var, hiikim 
var ve icra kuvveti var. ~liç bir va~ 
tnndaş hakkını kendi zorile almaga 
kalkışamaz. Bu hareket dedetin va· 
zife ve otoritesine tecavUzdUr ki, 
idJetle cezalandırılır. Sonra kimsenin 

ş . . h k . 
husu!i işi ve menfaatı ıçı~ er csı.n 

malı olan caddelerin sükunet ve nı
samını bozmağa hakkı yoktur. Fab
rikanın önUode çıkan bu iki kavga 
esnasında saatlerce !<-imse bu cadde· 
den geçemcmi1tir. 

Oçuncu bir kavganın çıkmaması 

için bizzat alakadarların liizımgelen 
tedbiri almaları ve iki tarafın da 
aklı selime dönmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde her hangi nahoş ve belki de 
kanlı olması çok muhtemel 9lan bir 
hidisenin mcs'uli)·cti kendilerine ait 
olacaktır. 

Hadise etrafında alakadar ma· 
kamlann da ayrıca dikkat nazarını 

çelıeriz. 

K©~c§llril 
Yataklı vagonlar şirketi büyük 

inşaat teklifinde bulunacak 
yapılan 
b.. .. ' uyu. 

T envirattan, yoldan 

herşeyden mahrum 

olan bu .kasabaya 

Hi"ndistan kara yolunun Türkiyeye intikali 
meselesi etrafında temaslara başlandı 

lstanbul: 

İğneli sabunla ya
pılan büyü, yapı
lana değil yapana 
nasıl tesir etmiş ? 

hayat veı melidir l 

~"'-""-"Muhabirimiz dlyorkl 

Kozanın yolları paııkadan 
farksızdır; Kozanlılar ı§tl/ı ancak 
mehtaplı gecelerde görebilirler, ka 
saba sokaklarmda bir gemici /ene 
ri bile yok; belediyenİT• bütçesi 17 
bin liradır, bu pr. ra ile pek ala 
gllzel i§ler bo§arılabilir! 

~~-v.~~,, 

Kozan: 19 (Hususi)- Yıllarca mu 
tasarrıflıkla birkaç yıl valilikle, ve 
926 tarihinden itibaren de kaza teşki 
IAtile idare edilmekte olan 7 mahalle 
den ve 89 köyden ibaret 36500 ırenel 
nufuslu bir kasaba olan kozan zaman 
zaman bayındırlıfa verilen ehemmi
yet üzerine ilerleıniş ve zaman zaman 
da çok gerilemiştir. Bu böyle olmak 
la beraber 15 yıldanberi cumhuriyet 
hükQmetimizin yokluktan varlığa ulaş 
tırdıtı yurt arasında Kozana da halk 
bayındırlıtın bütün hızını vermiş ve 
kasabanın şimal kısmına yeniden cum 
huriyet mahallesi adı ile kurulan ma 
halle yeni evlerle süslenmiş ve güzel 
leştirilmiştir. Burava u(i•r.ı.lıi!" 11 er'tıi· .... vn.1.u\.ıuı .'lUJGI ılı MC'-'l 

rafı bozulmuş ve geçilmez bir hale 
gelmiş birer patikadan başka bir şey 
değildir. Umumi caddeler bile birgün 
olsun sulanmrmakta ve çarşıdan baş 
ka bir yerde bir gemici feneri bile 
bulunmamaktadır. 

Kozan ay ışığ'ında tenvir edilir. 
Yafmur yakdıj;!ı zaman sulanır. Şimal 
rüzgarı başlayınca da temizlenir. Ko 
zan sıhhat noktai nazarından umumi 
bir pislik içerisindedir. Buda bittabi 
her çeşit hastalığı doğurmakta 
dır. Belediyemizin bütçesi 17 bin lira 
dır. Bu para ile güzel işler yapılabilir I 
ceyhan göz önündedir. 

19 (Tele

fonla) -

Bundan biı 

müddet ev' 

ve! mem

leketimize 

gden bey 

nelmilel yat Nafıa Vekilimiz 
aklı vagonlar AliÇeıin Kaya 

şirketi umum müdürü Margat ile 

meclisi idare reisi Mayer ve umumi 

müfettişi Lacambcden mürekkep he 

yet ve nafia vekili Ali Çetinkaya 
arasında cereyan eden müzakerele 
rin yakında filiyat sahasında netice 
leri görülecei!'i anla ;ılmaktadır. 

Ankaradaki görüşmelerde bil· 
has8a Hindistan kara yolunun mem 
ltketimize intikali mevzubahis ol. 
nıuştıı. şimdi Cizreye doğru ilerle 
mckte bulunan ve lıir tarafta budu 

da dol!'ru inşa olunmakta bulunan 
Irak hattı ile Hindistan lngiltereye 

en kıs kara yolundan bal!'lanmış o 
lacaktır. Bir taraftan Fransanın bü 
eiil11.d\ırme yoı UUIUlldll Ud>I dJd 

ulaşacak olan bu şimendifer hattı 
Hindistaniyoluııu yarı yaııya kısal 
tacaktır. Bıınun için hattın ikmalin· 

den evvel dahi biri birine yaklaş 
tıklan zaman otşbüslerle nakliyat 
imkanlaıı terkik edilmiştir: 

Beynelmilel yataklı vagonlar 
~irketi başka memleketl~rde oldu

~u gibi Türkiyede de turistik bü 
yük oteller kurmak üzere tetkık!er 
yapmış l:.ulumaktadır. Şirkeiiu bu 

hususta bazı tekliflerde bulurıacağı 

haber vetilınektedir. 

MEVSiM 
YANI 

CENNETiNiN 
BAŞINDAYIZ 

1 ·da b' kö' rtada plaj gazinosu K ı Plahnda intibalar; yukarıdan_ p a1 ıı ır §e o ura a§ , d · · h 
a§ajıda plô.j gazınosun a ıstıra at 

(Yazısı içeride) 

Kadın ve eşek 
Nevzad OUven 

Eşek nıçın aptallıi!ın sembo· 
lüdür. bilmem, hiç şüphe yok ki, 
insan oljlunun onun hakkındaki 
bu hükmü de birçok ekonomi 
ve tıp nazliriyeleri gibi esas
sız ve yanlıştır. Çünkü, bütün hay· 
vanla• arasında karakteri en mü
kemmel en saıııam olanı eşektir, 
Bir kere o, mükemmel bir filozof· 
tur Hayat hakkındaki görüşü yal· 
nız bir hayvanı değil, bir insanı bi· 
le mesud edecek kadar mantikidir. 
Çünkü o, [hayatı olduğu gibi ka
bul] eder. Çok mütehammildir O· 
nun bu karakteri /ptallığının icabı 
değildir. Ayaklar bükülüp le dü· 
şecek bir dereceye gelinceye kadar 
sırtına yük yüklenmesine razı olur. 
Bilir ki, en küçük bir protesto ha· 
raketi yapsa sopa hazırdır. 

Her şeye llşıktır. Serbesttir. kal
dıOı ıaman neş'esini, sevincini o· 
nt~n;ol!l\Vtır, ~'lırül><t.-m>Hh .. o·d,,,u Ju~ 

selten biricik hayvan o dur· 
Yüke, işe karşı .olan sonsuz mu

kavemetine mukabıl haksızlığa kar
şı hiç tahammülü yoktur. Haksız 
yere ataca!jım bir sopa, batıraca9ı_nı 
sivri bir değnek onu isyan attırır. 
intikamı korkunçtur ki, attan düşe· 
ni n ekseriya birşey olmadığı ~alde 
eşekten düşenin muhakkak bır ta· 
rafı kırılır. 

insana bünye itibarile en çok 
benziyen hayvan da odur. insan 
çocuklarına en yarayışlı, en uygun 
südün eşek südü olması da bu.n~ 
kafi derecede isbat eder. Moral ıtı-

Balıkesir: 19 [ Hususi ] - Sa· 
karya mahallesinden Ahmet karısı 
yirmi yaşlarında t;fayriye ile Kurtu· 
loş mahallesinden Mehmet kızı elli 
yaşlarında F atmanın arası bir mOd· 
det önce muhtelif meselelerden a· 
çılmıştır . 

Bu sebepten Hayriye, Fatmaya 
bir zarar vermek ve hıncını alabil· 
mek için çare araştırmalla başla· 
mıştır . Nihayet kızdıllı kadına bir 
büyü yapmağı tasarlıyan Hayriye 
bir bahane bulup Fatmanın evine 
girmiş, daha evvel, üzerine muhte· 
lif iı!neler batırmak suretile hazır· 
ladıi!ı bir kalıp sabunu he!Aya at· 
mıştır . 

Büyüden her nasılsa haberdar 
olan ve he!Adan sihirli ( 1 ) iljneli 
sabun kalıbını çıkaran Fatma adli· 
yeye müracaat etmiştir . 

li3u tuhaf büyüyü yapan kadın 
yakalanmıştır . 

Şu halde; iljneli sabun, yapı· 
lanın üzerine dei!il - herhalde bir 
yanlışlık eseri olacak! - yapanın 
üzerine tesir etmiş bulunuyor • 

ve Kraliçe 

Parise vardılar, büyük 
tezahürle karşılandılar 

Aakara: 19 (A.A)- fngiliz kral 
ve kraliçesi ile hariciye nazırı Üç 
gün kalmak üzere resmi ziyaret 
için bu gün Parise varmışlar ve 

bütün Fransada büyü tezahürle kar· 
şılanmışlardır. 

barile de bkıllı insanlara benziyen velll zavallı eşege acıdim. Sonra ka 
yine kendisidir. Bütün hadisatı t~- duılara.. Böyle bir tedbirle koca 
bii bularak üzülmeyi, ömrünü bır !arını kıs kıvrak baljlamak isteyen 
cehennem hayatı yapmayı manasız bu zavallıların hayatı· acınacak dere 
bulan insan. en akıllı insandır. Çün- cededir. fakat bence en büyük ceha 
kü bu insan bedbinliljin, tesirin !etleri kocalarını benzetmek istedik· 
hi~ birşeye yaramadığını. hi~ ?i~ leri hayvanı seçmelerindedir. Eşek 
ziyanı tamir ve telafi etmedığı~ı hiçbir zaman yukarıda izah ettiğ'imiz 
bilir, eşek te b5yledir. Yalnız hız gibi pısırık ve bilhassa kılıbı~ defi!· 
aptal insanlar bu a~il hayvanın fe- dir. karı koca münasebetlerınde za 
laket ve nahoş hadiseler karşısında vallı dişi eşeğin düştüğü variyet vt 
g5srerdiği tahammülü bir aptallık çektiği azap bir kere göz !)nüne gt· 
saymaktayız. tirilsin .. Eşek sessiz bir hayvanda 

Eşek h~kkı.nda niçin b~ k>ldar pdefildir. Allah esirgesin, bu hususta 
fazla bır sıtayışle b_ahs. edı~orum .• , eşeğe benzeyecek bir kocanın zırıtıs.• 
Evvela şurasını s5ylıyeyım kı, _eşek (her halde bir kadını iki günde deh 
!ere karşı ötedenbırı . hususı bir edecek bir derecede kuvvetli olur. 
sempatim vardı. Fakat ınsan eşek- G " "l"yorki böyle kadınların eşek 

h k.k. ki oru u ' 
lere kar~! ~eğil, a 1 kıl eşhe k~k.~ hakkındaki fikirleri temamile yanlışlır. 
karşı, çunku ınsan eşe ~r •. a 

1 1 
Ve ne mulu ekendilerineki t.,şebbüsle 

!erin gülünç bırer taklıtlerıdır. Son· . fi 1 mı•lar-'ır Çünkü 
d · "lu rınde muva a o ama • ..., · 

ra hayvanlar arasın a, ınsan °ı.ı .• 
1
. h b' koca fizik karakter 

h k fazla ;ıadrı· maaza ıa ır 
nun na a yere 

8 ~ I ıtibarile eşeğe benzerse vay o kadı· 
ne uljrayan da eşektır; nsanın e· .. 
şek hakkındaki hükmi fikirleri de nın halıne . . .. .. 
yanlış ve haksızdır. Dün bir. g.aze· Bilmem nıçın_ ~u ko~lu kadınları 
tcde bunun gülünç bir misalını o- bir koyunun dılını k::sıp de koc~-

kudum. Ve bu yazıyı yazmaı:)a mee- !arına yedirmeyi düşünmemişlerdı'.. 

bur oldum. Hil.dise şu; Ka:aklı · Bir kadın için, kocasına benzemesı· 
ljından Kocaelinin hır Köyund~, ni isteyeceği hoyvan koyun olmalı· 
kocalarının ka zaklığından yılanbır dır. Koyun sessizdir. Uy>ladır. Sa· 
kaç kadın. köyde bır eş~k yakala : 1 hibini ıakip etmesi için boynuna yu-
yarak zavallı hayvanın dılını kesmı· 1 b'I 1 kma"a lüzum yoktur. 

1 b dT 1 d ar ı e a 5 . şler. Maksa_t a:ı: ku ı 1 ı ara arınd. a (.. ir eşek yularsız hiç kimseyi takı~ 
gaylaşarak pışırıp oca arına ye ır· t ez) Bence bir kadının istiyecefı 

. em . k mekmış. iyi koca koyun tabiatlı bır oca 
Guya eşek dili yiyen koca pıs~- ~~abilir. Yoksa eşek erkek ta1~iatlı rıklaşır ve kılıbıklaşirmiş. kadıncaı.ıız b' h yvandır. Uysal olunması azım 

b
. . ı ır a 

1 lar projelerini muvaffakiyetle ıtıre elen zamanı da, kızılması cap e· 
memişler. Çünkü dili kosilen eşe~ ~en zamanı da bil r. . . 
okadar müthiş bir gürültü yapmışkı Mamaf!h, bana öyle gelıyor kı, 
nihayet köylülerin nazarıdikkatını bir kadın koyun tabiatlı bir kocadan 
celb~tmiş_ y~nına koşmuşlar. mesele' çok çabuk usanır. Her kadın ruhu-_ 
tahkık adılmış suçlular n:ıeyd-ına nun derinliklerinde eşek karekterlı 
çıkarılmış herşey anlaşlım ış . ı·-

Bu hadiseyi okuduljum zaman ev bır kocanınhaya ı• yaşar,., 
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İtalya söylenildiği kadar 
1

1' <§. <® ll'ıı Ö ır ll'ıı @\ \\)) <® il'" O <® il'" Ü ,;, ;;;.~~·~::~~:;;mm~~~:,:. 
ı • •d• ? ''~~--~::•••••-•••••ı•--------------·:~--~~-~~~-- tap:B~rıy~ .. Ymsm• b ,.. kuvvet } ffi} }f zü bembeyaz. (Yeşil) li .. ~-~ a ca a . k k ll hasret şahıslara bir hayat rnuı 

Gazoz makineleri ıYenı· yapılaca o u ar \ si gibi ulaşır. "Sarı" sı ... 
--- Yazan \ rak diyarlara bir altın seli gt. 

Ul!Orge F. Fliot ı . h " \ kar. " Beyaz ., ı .. Esmer teni; 

Kanararla monta1ına Hars komitesile ususı nık benizli Toros kızlarının 

-·-·-·---·-·-·-· Beılia Ro· 
1 Bu yazı A· İ ma mihverinin 

sahip okcı;ğı gibi daha üç tanesi 1 başlandı 1 • t '"' okullar ğından bir köpük tufanı gibi 
de inşa halinde bulunacaktır. Yine 1 h b in yap 1racagl rak ç elik tezgahların parlak 

k b" ··k 1 Belrıiiıenin Kınarada ~uracağı mu ase en 1 
0 tarihte Fransanın do uz uyu ı \ ı1 ıine dökülür • 

1 merikııda çı- İ trmsil ettiği 
kan "Har· • 

1 1 mu··cahid faşiz p er's Mııga-
1
• 

haıp gemisi ile iki veya üç tane de \ gazoz makiılelrri gelmiş v~ 7o~t;· binalarının fnşasına şlmd:den başlanmı• \ • 
·ınşa bal·ın•fe o'an l ü•ük zırhlıları o 1 ·1 ına başlanmı:;;tır. Gazoz şışe ~~ı .. e 1 lllmlzde yeni okul ğ Al<kapı okullaı ının yerlerı tesblt e· ! 

, K M d Ada soka ı 938 ı Çukurova .. Bire elli veren. 
t -' h dekad•n • z!ne,, .. en u. t mın 
! ıftsa ed!lerck • d em o krasileri 
! " Re ad e r's i m•ğlup rtmek 

lacakllr. Bı·naenaleyh lngilb re; ta ya , ı acaktır u " ... · yıyen · 1 1 vakıada gelecfk ve anara u_ur- \ tır. Bu sabah ' 8 o"ullar 1 te,.rinlsanl ğ' . bır 
Wğü tarafından piyasaya sıhbı ve dilereK inşaata baş an • -- b daima ınsan eme ' . . f. 

nın üç m's'i, Fransa da bir buçuk ' t·n1iz gazoz çıkarılacaktır . . tarihine -kadar ikmal edilmiş ola 1 A merikada ir raktır. Burada insan ekılır .. 

! D!gest,, mec· j üzere olduğu 
!muaaının· · · 1 

m·ı<l·ı b'ır kuvveti elnde bulundur ' j B 1 dan başka Sey b' ·ı· G·· du"'m3 dan işine • Getirilen makineler son sıstem · caktır. un ar · \ ıçı ır. urı K 
muş olacaklardır. ..._ k' I han mahalleslle lsrrıalllye köyUn reza et lan insan toprağın kızğın tava· 

1 1 nazaııyrsı ler 
. temmuz nUs i k , 1 t hasında lntl- j ke~çe a, u e 
! •ar etmı,tır. İ dilmiş bir ha 

'·•·•·•·•·-···-' kikat o'mağa 
yakl•şmış luluouyor. Bu nazariye 

; b"" ··k islinad nokta~• ltalya n n en uyu k • 
nın sık sık dillerde dolaşan as .rı 
kud etidir. Acaba tu asktri kuvvet 

bir hayal ıııi? • 
Herhangi bir milletin asken kul 

reli o mili.tin encliistridekı derece 
sine bağlıdır; çünkü modern harple 
mühimmat ihtiyacı hiçbir zaman ta 
ma:ııile tatmin edilemiyecektir. fğ~r 
endüstrinin işletilmPsi isttniyor, daı 

. b" h madde akını ile beslen. 
mı ır am .. 
mesi lazımdır. l'.alya i~e harp ıçın 
lazım olaı> ham maddelerden kükürt 
ve çinko müstesna · acınacak dere 

cedc mahıumdur. . 
Bundan b~şka ltalya modern bır 

harbi b•sliyecrk demir, kömüı ;e 
petrol gibi esa>lı maddelerdrn k~~ı 
miktarda ihtiyat toplamak u 

.d. . d '' esliı ecek vaziyette 
mı mı c " 
değildir. lıalya bir taraftan harbe 
devam ederken diğer taraftan 
bu gibi maddeleri ithal rtmek 

· d d' B ·h· mübayaa meclouriyrtın e ır. u gı ı ' .. 
tı.ıı yapabilmek için ecn bi kredısı 
ni n reden f>ul •cak? H r halde ta 
~. ,_,. u'1;.-.Ccrt'·ıcaıl}'or kı b'u'nlardan 
biri aleyh ne kullanm•k için diğe 
rinden kredi lemin etmesi de t~ma 
nıile imkansızdır. ltalyarın altın ih· 
tı yatı hemen hemen sıfıra inmiş va 
ziyette lir. Bugün lsviçre gibi küçük 
bır ıntmltkıtin li 'e altın ihtiyatı 

ltalyanınkind .. n üç misli fazladır. 
ltalya para ytrine acaba ne kulla
nacak? 

1 ·ı t k l dir. 13ilhas~a şişe yıkaıııa ma ıne e deki okul blrıaıarı da bn tarihe ' k ru !talyanın ı gi tere ı e e aşı 1 ld' Güneşin azğın at<şile a.v . 
! 'it ri çok sıhhi ve mükenımr ır . kadar hı.tirilm;ş ol c ıktır. Mirzaçe- V . . . 1 vınl 

na girişeceği bir harple ngı ere k k l Kavı ulur.. e ıçımn a e .. dı 
Akdeniz filosu Süvt y:i ve anavatan Kaca k hayvan e- bi mahallesinde de ayrıc 1 bir o u Amerikanın iki meşhur silah hanın bulanık sula11nda son 

fl.losu 'ıle Ceb•lu'' ttarıkı bpatabile 1 b'ına'ı yapılması için tedbirler alın· kralı bir buçuk milyon doiMhk bir b t nı b ' k } d dolayı m·: hkcmeye ğe çalışarak gün a ması 
h b. . ff l a an l dolandırıcılıktan kı' cek ve l u fılolardan er ırı '" 1 

1 sen er ya mıştır. . . Gün batarken Çukurova a . 
1 1 

1 
h k 'tesı marı v e r i lmişlir. . 1 rı 

harp kuvveti bakımında bütün ta Bu okullar ars omı Bunlardan biri aslen Frans ız olan rının sıcak havasını cıger e 
yan filosuna faik bir vaziyette l:ıulu 1 fdilc yaptırılmaktadır. Ayr'.c~ husu 

1 
Pier Samuel dü Pon, diğ-eri de. Am_e~ ke çekP, bir külçe et yığını 

nabilec• ktir Eğer Aımanya, ltalya Manifaturacı Külekli Abdulla- si muhasebenin kabul ettıgı 1200 rika Cou Rasi obdur. İlki 68, ıkın c '.s' gelen vi· cııdunu yarının yo•O 
nın mütkfiki olacak olursa Fransa hın kanara haricinde kuzu ve Meh liralık bir tebsisatla merkezd~ dBe 1 59 ya~ında birer iht ;yar ola_'.1 ~ku mı\~ ne yeni:l ~n hazırlamaya çalış'' 

d ğ. Abd h n da ko ı · ·ık okul bı'nası y•pılacaktır. u yonerler, · merikrnın en buyu ına_ ı 10 nın da lngi tere yi iltizam e ece 1 med oğ~u urra manı uır ı a ..... işte Çukurova; a '. ı· 
k b kd. d ··şıe· yuıı kest'ıklerı' görüldüğünden hak· · · ku''ltu··r direktörlüğünce mü \ müesseselerinin başındadır .. ve genış · sıP muhakkakıır i uta ır e mu nun ıçın t bir silah ticaretile meşguldurler. den altın yapm~nın mucıze 

rek lngiliz - Frn nsız deniz kuvveti larında zabıt tutulmuştur · •s·p bir yer aranmı ş ır. 
1 

d N 1 .. · 

r
akip kuvvı le ~at kat faık olur. } n ı Karataş nahiyesin in Yemişli kö Mensup olc.lukları ~Ü pon .. ~- e: e gosterır . • 

1 Ot bl• l• k ·· ı ·-- ·· ·· r · k t'ı du"nyadakı en buyuk Si· BJndan b ·~k) sık sık gazde er" om o .. d d k" ltür din tor ugunun ve mur şır e ' o 
. 1 k ycJ~-~ e·ı= muucibince üç dershaneli 1 lah ve patlayıcı maddeler fabrikası~ı Çukurova ve çukur 

de yapılan neşriyatın aksıne o ara ' k 1 k O ıgı pı an b 1 1 . d d p· Samuel dü Pon şır· tek has eti vardır: Sul. 
lta·ıyanın d~niraltı filos 1 diı.'nyan_ın ur ca ar e bir okul binasının inşasına aş an 1 aı e e er. ıer d 'k' . k 1 'J sı 

ketin müdürüdür, Ro;kop a ı ıncı \ Bugün .. çu urova ının . 
bu nev'ıJen en büyük kuvvetı dfğıl _ mışhr. ..d .... d.. · d 1 t kioıd 

, yanan yüreğıne ev e .... 
dir çünkü Fıansa denizaltı kuvvet Koz•n; 19 (Hususi) Kozan oto Crylıanın kırmızı da~ kod·· yü~rı e mu l~~~:r~dildikleri suç, muamele· 1 trahorndan sönen gozune 
!erinde lıdlyayı grçmektedir. Büyük mo'ıillerinden -4- Nolu adanalı hars komitesi ve halkın ıyar ım~ e 1 . 1 alnız hesap gö;tererek ver· eli merhem olmaya çaluşyor~ 
hacimde Okyanos - geçer denizat. \ Mahmut Tuthunu ait kamı ona ke· bir ilk okul binası yapılmakla ır ;ir~açeaıçılığıclır. Bu suretle Roskolı, \ Fakat.. çukurovalının ba~ 
tılarında ise gerek Fransa, gereks~. ı reste yükl .. ndiği bir sııada ve ya· Kazaların okul ve öğretmen bir milyon, Pier Samucl de 600,000 daha yanık çukurovası; •N•;, 
lngiltere hal yaya faihtir. 1940 da ~u nında şöföriide bulunmadığı b~r a~- ihtiyaçlarını gösterir .kay~•~.a~la . dolar kaçırmışlardır. \ dar feyyaz nehirler arasın 
yük denizaltılarda bu üç lde~letın da demirci çıraklarından lsmaıl, şo· rın raporları kültür dırektorluğunde\ Amerikan adliyesinin haklarında bir kcrbela melali taşıyor· 
kuvvetleri şo~le olacaktır: ngıltere för mah~lline binerek dirrksiyonla \ toplanmakta olup bu. ihtiyaçları tes takibata giriştiği ru dolandırıcı mil Yıllardır ÇukurovalıoıO 
3Q Fransa 47. ltalya 11. ltalyamn h db 1 1 nacak f 1 k 'd b ,ıı • oynarken lıer nasılsa marş~ ası~- bit ve ona göre t e ır n a 1 yonerler büyük bir ne ret_ e. r_r~ı· yaşları gibi akıp gı en u 
küçük destıoyeılerile den;zaltılaıın~ ca kamyon hütün :hızı ile ıl:rlemış ı\ lır. 1 lanmıştır. Müddeiumumi, ıkı ,d~h suya hısret toprak çatlak .. 
verdi"'i ehemmiyrt ve tayyare gemı· ' 1 20 t ·ı r ·ısı'ndekı duva· h } h d k or nda şoy !arının ateşı·n·ı bile söndo 

l5 ve hıza me re ı e , Mu·· cadele sa a arın- kralın• it am e ere rap " · ininin olmaması lıalyan donanması • 
· k ra çarpmıştır. le demektedir: ~ 

nı k•nd'ı sularına inhi•ar ettırmr 1 .. 1 o .,., 
' 0 YENi NEŞRiYAT J ~tl · ')& t "Adaletin kör old.tı~\lnvuv.~C/.YJ,~r ~-· ..... ' '·· -b" .. . 

mecbur.ıyefınıle bırakıyor Hatla 194 ıl ~ Kl ;t k altın biçiıen bu yerlerde bir 
u.. . L..oıdı 6!ıru ıa ı fet 'ıl< etme cılığı görmiyecek kadar kör d .. ,,.ıJ. " 

• 'I O-l•.I· •.-: .. : ... ..f .. l,.,. ... ..t: rn:~. "-~Ul.UK mrfmU3SJ010 7.J lrCI S3 0 l lı ki 'b' k p ~ 
1, - ~ - T 1 ·· G · A t M 1 ı la~ı oş ır ma ar gı ı a ı yardrmda bulurıamayacağı da ma· yısı çok dolgun bir şekilde çıkmış uz ere azı r ep ve ' a yaya di 1 .,, • 11 

lumdur. tır. Çscuklarımıza ve çocuk babaları gitliğ i ni yazdığımız Ziraat veka· Mi!yonerlerin ve gi kaçakçıhğı Gönül isterki ... Bugün tabıa 
Aca1ıa ftalyan havi kuvvetleri 

ne va1iyel tedir? Mısırın, Kıbrısın 

ve Maltanın İtalyan hava hücumla· 

rına maruz bulunduğu hakkında bir 
ş•yler söylenmi~tir, Fakat .nedense 
italyan üslerinin fraMız ve İngrliz 

hava hücumlarına daha ziyade ma
ruz bulundukları hakkında hiçbir 

1 1• .. d 1 • b · "d·· .. R çük bir hediyesi olan bu & 
na tavsiye ederiz. e ı muca t esı şu esı mu uru ~ · ile mahkemrye verilmel .. ri efka ı ı 1 

K .. k h · · d'' ·· gi ve Hı ıım ~tin yardı,nit 

birinci sınıf t;ıyyare ile 4000 pilota 1 

ve lngiltere de 1800 biri .. ci sınıf tay 
yare ile 3000 pilota maliktir 

cep ur men, şe rımıze onmuş umumiyede lıü}ük bir heyecan u · 
0
1 

d .. ··ğl d M·· d 1 baha biçilmez bir hazinesı ve un o e tn >onra uca c e ya ndırmıştır. 
Gönül isterki . Devlet t haş teknisiyeni Sadettin ve Vila· Bu hadisenin hakikaten meraklı 

et ziraat müdürii Nuri ile hirliktı- topraklarda d1 bir mucize 
diğer bir tar fı vardır ki o da Ruz 1 b' ··ık et 

Abdioğlundaki pamuk tarlalarında Ve .. lıöy ec•; ır o e • 
velt!e ve oğlu ile alakadar 'ı•: ı ı · 

Heloytis ve Karederın haşerele bir mil d neşe ensın ... 
Ruzveltin geçrn sene evler.miş Dr. S. S•" 

ithalata mani o!an hususlar ara söz saı fedilmemiştir. Mesela ilalya 1 

sıııda mali müşkülattan başka amil nın Türk sahilleri yakınındaki Le· , 

ltalyarı tayyareleri Fıamız tay 

yarelrıi e n; a ~ran dalı~ modern tiF- , 
te, fakat lngiliz tayyarelerine kıyas 
la daha eski tiptedir. Vakıa ltalyan 
pilotları Habeşistan harbinde tecrü 

düşmanı haline gelmişti. . 

rile rapılm~kta olrn rrücadeleyi olan büyük oğlu Franklinin karısı 
gözden geçirmişlerdir. Pier Samuelin kardaşinin kızıdır. Bu 

---~----- izdivaç esnasınd rl ki dedikoJuları 
lrr d~ vardır. Harp zamanlarında ros adasınclaki iissü bütün ihtiyaçla \ 
ecnebi malına al on büyük ihtiyaç rını 500 mil uzaktaki İtalyan toprnk : 
dolayısile lıalyan d emiryolları p ek !arından temin etmek mechuriyrtin 
sıkışık bir vaziyete düşecektir . Frrn dPdir; halbııki bu ada Kıbrıstan 
sız hududu hariç olmak üz re !tal ancak 400 mil mesafededir ve Kıb 
ı anın şimal hu utlarından geçen an- m adasında Lerosun istiap edebile 
cak dol uı hattı vardır ve 1 unlardan ceğinden çok faz!• tayyare bulundu 
yalnız ikisi çift hattır. Demiryolla 1 racak p 'a tolar ve g~mi sığındıracak 
rının kifaydsi1liği dolayısile ftalya ' limanlar vardır. ı 
harp ihtiyaçlarının üçte ikisindr n lıalyanın hava kuvvetleri hak· 
fazla~ını dPnİz ta ikiyle yapmak kır.da alınan ka t'i malumat bunla · ı 
mecburiyetindedir. rın ziyadesile mübalağa edildiğini , 

Fakat fngil e ·eye k rşı girişe ce ." ı gös te ıiyo,. ftalya Lııgün ancak 1400 

Ko'"rlük, felaketlerin hatırlarsınız; 

be kazanmışlar ise de bu harpte ise 
ftalyan hava kuvvetleri hiçbir cid.:li 
mukavemetle ' karşıl a şmamışl~rdır. 1 

en biiyüğiidür. Ruzvelt memlekette rü)ük sa-
Trııhom Mücrı delesi 

Yal ıı ız arasıra kar şılaştıkları Rus tay ii:- • ~~ '" ~ 
yareleri ve pilotları her sefer ken·J;;i-f .~~ 
d:le•ine faik olduklarını isbat etmış _ __ ~F 
!erdir. Bu hususla malumat sahibi 1 c • • -- - -~ 
olanl.r da itaraf ederlerki talim ve 19 TEMMUZ 938 
terbiye tathik ve tesir 1 - akımm la.n il ---

Gök yüzii açık. Hıva riizgarlı 
fngiliz ve Fran>ız hava kuvvetlen 

1 
En çok sıcak gölgrd r 34 der .. ce 

ltalyaıılaıın katkat üstündedir. k 
Geceleri en az flC~ ' 21,5 derec '. 

- Snnu ı·ar-

nayii hükümetin riine almak için 
bir siyasete hirişmişti. Buna, Ame
rikanın sanayi hayatına hakim olan 
milyonerler şiede !le itiraz etmişler 
ve Ruzvete karşı bir cephe almış
l a rd ır. 

Amerikanın eo büyük silah fab· 
rilcasına sahip olan Dü Pon de Ne 
mur şirketi de burada idi. Başlıca 

his~ed a rları olan iki kıırd e ş Dü 
?onlar da Ruzvr1tin adeta eahsi 

bir harpte ft" lya Akdenizin şark ve 
garp kapılarının ktndi ine karşı 

kapatılmış olduğur' u görrccktir A 
caha bu kapıları bahri ku vvetiyle 
açmal.: niyetinde mi bulunuyor? 

,..---------------------~--------------~--, 

P arisin bir tarafında, bir mey o·. 1 u·.. 1 e r nı ev d a n l ı g- 1 yer altı şehr i, 720 hektar murab ba 

ftalyanın 1937 de denize indir 
diği iki yeni harp gemİ ;İ "Dünyanın 
en kuvvetli harp gemileri. şrklinde 
ilan edildi . Halbuki hakikat bu id. 
diaları i~pıt edemedi. Bu gemilerin 
topları fngiliz gemilerindekilerden 
Hafıf ve zırhları da daha yüksek 
sürat temini maksadıyla daha 
incrdir. H a f i f hir filo}U ağır 
çallşm;ılardan kurtaracak olan vasıf · 
!ar, asıl maksadı bir deniz yolunu 
kuvvet j,tirnali suretile açmak olan 
Bahrimuhit donanmasında aranan 1 
en mühin vasıfalr olmaz 

danlığın kenarında, gizli ına kuruludur. 1895 senesindeııberi 

d emir lıir k ~ pı vardı,. Ka. -------------------••,•waıaı·ıı:ı-aıııı-ıııııa•m••• buranın bir atlası haz: rlanmakla lır. 
pının arkasında, bir kori Henüz 1 l'.! Sa}faıı Lu 'an bu atlas, 

d d la la Şag· ıya indı" k. Toprak altında kalan tik. içeride suyunun b rraklığını mu or uzanır, şu sızan uvar r çı" bir müddet sonra lam a mlanac ·ıktır. 
rilnıiş, şehrin dibine doğru gid , n .. ski Paris sokaklarrndayıı.. Sağa hafaza eden kuyular, sarnıçlar ve Ölüler f\.' eydanlıgv 

1 bir merJive .• görülür. doğru bir galeıi ve lıir :a~irent na· çeşmeler vaıdı. 
Ta nam doksan basamaklı bir zarı çekiyor. Gidec•ğimiz istikame· Yolumuzun nihayetinde, büyük Burada, on bir bin ki'omdre 

ti t•yin etmek için rehber elindeki hir salonun kapısına rastladık. Ü murabbaı lir meycJ•nlık vardır. merdiven . Daima döne döne aşağı· 
ya İnerk e ıı, ellerimiz . rütubetli du· 
varlara temas eder, ayaklarımız yen
miş rtıerdive n lıasamaklarından ka
yar gibi olur. Her basamağı iner 
ken, yeni bir ürpr.rme hissedersi 

nız. 

işte böy'e bir yerde üç kişiyiz. 

feneri kaldırınca, bir levhacığın Ü zerindeki tezyinat, kilise kapıla. Meydanlığın etrafı Hal .. , Dolanbcr, 
zerinde şu yazılı okuduk: rındaki tezyiı a'a be~ziyo ı du. Üst Dareau sokakları ve Park Monsuri 

"Avrnue d'Orleons, cate Se- tarafında şu cümleyi okuduk : caddesiyle çevrilir. Adına da : Ölü· 
vant.. yani "Orlean caddesi, şark "Arn le . E'est İci l'empire de ler meydanlıgı denir. Çünkü bu mey. 

istikameti.. la Mo t.. danlığın üzerinde, altı milyon ölü. 

H d · '· ··k•t · · d Cümlenin iıııza~ı şu idi : nu··n kemı'kler·ı yatmaktadır. Üstu··ste er yer erın r ır su u ıçın e. 
Üstümiizden grçrn tünel ve oto· "Dur. Ölüm imparatorluğu bu yığılı duran kafatasla · ı bir kaleyi 

büsl · rin çıkardığı sağır gürültü, ba radadır • andırır. 1 üyleri ürperten bir man 

işte, ba~asının siyasi ve; 
rakibinin kızını alması Ruz•' 

1 ·il· lu için bir kalıahat s: y crııı 

kat, biızal Ruzvelt, serhe~ 1 

bir adam oldu~u için, bunu0 

mahzuru Lulunrnadığını ,öyle 
oğlunun evlenmesine ınüsa8 

mişti. 

işin garip tarafı şu ki, R0 

grçenlcrcJe evlenen küçük oı 
nun ka'l'rmn da Löyle bir J~ 

• 1111 
rıcılık vakasında uzaktan ıs 

· · K A 'k ··h0' mıştı: ız, men anın m., 
1 

ginlerinden birinin oğlu ile_.; 
sın evleniyordu. Bir tesadu 

1 
olarak bu ilk nişanlısından '· 
Bundan bir kaç gün sonrı da 
nişanlısını üvey babası dola~ 
!ıkla tevkif edildi. tJ 

Bir dola ı dırıcı ıle ak•~~ 
maktan, Ruzve!tin küçük .~ı. 

k b .. ıJ" 
kaıısı kurtulmuş! en, uy (1 

böyle bir akibet uğramış bulO 

1 ÇOCUK HASTALl;(L~~ 
MÜTEHASSISI 

Dr.Nihal Bayat 
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1940 a kadar ltalya altı tane 

saffı harp grmisine malik olduktan 
b •şka daha iki tanesini de tezgaha 
koymuş bulun. c k. Halbuki o zama 

na kad~r Jogiltere onyeJj dretnot<1 

Önde rehber, arkada ben, benim 
arkamda da fotoğrafçı var. Dizi ha 
!inde aş•ğıya iniyoruz. Rehbeıin 
taşıdığı asetilonili larn~a, duvarlara 
acaip şekiller resmediyor. 

zarı bu sü~uneli bozuyor. İkinci Şehir zara ... 

Park Monsuri caddesinden ya Bu yeraltı Parisinde her şey Yer altından ayrılıp merdiven 
vaş yavaş gitmeğe başladık. Yolu mevcuddur Yollar, ırmaklar, ku}u- leıi çıkararak aydu,lığa kavuşunca; 

Mersin Yoğurt pılı' 
H r o-' d~r 

1 
Kabul saattarı : e 

16-tB 
muzun üstünde birçok galerilere ve !ar, tüneller vı: bavagazı te~ki'atr. üçümüzün de bı nizleri sapsarı ke 
eski Parise ait abidelere tesadüf et· Bir büyük labirente benziyen bu silmişti. Nıhayct uminden 28 metre a-
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20 Temmuz 1938 

Mevsim cennetinin 
yanı başındayız! 

Yeraltı cenneti hakk
ında müsbet menfi 

bir fıkir sahibi o!mağa 
kalkışmak doğru mu? 

degil mi? bilmiyorum. 

lııılenmemıııı tabiat, insanı çabık bıktı

rır: Yaylalar glbll Bize çok yakın olduğu
nu siiyledljilm '·mevsim cenneti,, böyle
dejilldlr. Orada tabiat gUzellljil ile ''kon 
for,, dedljilmlz şey komprlmeleııımıııı ve 
tam man3slle modern bir şiir vUcut bul. 
mu,tur. 

Mevsimin bu kabuslu 
günlerinde herşeydrn 

evvel yer üstü cenneti Ya zan: Tangün er - ı 

en 
bir 

arayıp bulmak, daha doğrusu "mev 
siınin cenneti,. ne kavuşmak sevda· 
sile dolu ; uz 

1 

M ehtablı geceleri lıol, serin ı 

rüzgarı biran kesilmeyen bir 

yer var, pek yakınımızda. 
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I• nsanlar çok tuh ıftır; saadeti 
güz · llıği, daima uzaklarda 

ararlar. 
Sanki saadetle giizellik uzaklar · 

da bulunurmuş gibi! 
Bu itiyad, tıpkı bir delikanlı ana· 

sının, kapı komşusunun güzel kızını 
ıtörmiyerek, mahalle mahalle, hatta 
Şehir şehir kız aramağa çıktığına 
benz~rl 

Halbuki sevgili, sevmek isteye 
rin daima muhitinde tanıştıklarının, 

konuştuklarının, gördüklerinin için 
dedir. 

insanların aklı daima, sonradan 
başına geli ı ; gözleri daima geç açı 
lır, 

•ı çinde yaşadığımız iklimin bu 
eritici mevsiminde, bilaistisna 

herkes, bütün Çukurovalı mutlak 
serin bir iklim, bir mevsim cenneti 
arayıcısı olmuştur. 

• Fakat böyle bir yer aramağa 
koyulan birçok insanların gözleri 
daiına yükseklere dikiliyor; karlı 
dağlara .. 

Tabiatın, güzelliklerini dağıtır 
ken çolr adilane hareket et

liğini, her bucağa ayrı ayrı çeşnide 
lliizel!ikler verdiğini herkes bilse, 
llık Utlak aradığını bulamıyan kimse 
alınazdı. · 

Mesela, Adanalılar, mevsimin 
.cennetine kapı komşudur da, bir 
•Çokları henüz bu y!ri krşfedeme· 
llıiştir 

' 

işlenmemiş tabiat, insanı çabuk 
bıktırır: Yaylalar gibil 

Bize çok yakın olduğunu söyle· 
diğim "Mevsim Cenneti,. böyle de
degildi r: Orada tabiat güzelliğile, 

"Konfor., dediğimiz ş• y komprime
leşmiş ve tam mar asile modern bir 
şiir vücud bulmuştur. 

S uların kıyısını takibeden as 
falttan farksız bir kum yol 

üstünde otomobille gezinti yapmak, 
mavi bir suda sandalla dolaşmak, 

bir kik motorla suların üstünde uç
mak zevkini tatmak, bol bir iştihaya, 
kanlı canlı bir vücuda sahib olmak, 
sularla sularda oynamak, en tatlı 

uyumak isterseniz, bulunan "mevsim 
cenneti., ne koşmalısınız! 

- Nereye mi? 

- Nerede mı? 

- Yakın mı? 
- Uzak mı? 

Diye soracağınız lıir çok sual
lerin cevabı ' ir tek kelimedir: 

- Karataşal 
Tangiiner 

Zayi Mühür: 
Şimdiyt kadar kullandığım mü· 

hürümü za~i ettim yenisi alacağım· 

d~n eskisinin hükmü yoktur. 

Bebeli köyün:len Hüseyın oğlu 
Ali Koç 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 
"D \NA ÇlFEIK MAKiNiST MEKTEBiNE GiRME ŞARTLARI 

1- ilk okuldan mezun olm~k. 
2-Tüıki)e Cumhuriyeti tabiyetinde bulunmak. 
3- Ya~ı 16 dan aşagı ve 19 dan yukarı olmamak. 

1 
4- Göz ve vücut hastal klarından beri ve makinistleğe dayanık'ı ol

~l ı~ ı göiterir doktor raporu getirm~k. 
5- Köylü çocuğu olmak veya bir imalathanede çalı~mış lulunmak. 

1
, 6- Mektebe kayıt başlamıştır. Kayıt müddeti Ağostosun 20 uci gü
'~ne kadardır. 

1, 7 - Mektebe girmek isteyenler bir istida ile Ziraat Mektebi Müdür-
1.ı' •• 
d 'Un~ müracaat etme'iJirler. isti dalarına nüfus cüzdanı, ilk mc kteb şaha · 
ç ttnaıne veya tasdiknamesi, doktor raporu, Lüsr.ühal ve <~ı kağıdı, köylü 
~~t.Uğu olduğı. nu veya imalathanede çairşl r g'llla daiı vesikası \e üç ad<t 

81 kalık fotugrafı iliştırilmelidir. 
Ya 8- lst<klilerin sayısı alınacak ıııiktardan fazla olursa seçme sınan 
ıij~~!acaktır. Bu s~beple müracaat edenlerirı P. ğostosun 25 r.ci perşembe 

u saat 10 da Mektepte bu'unınaları lazımdır. 

20-29-9 9553 

Seyhan Vılayeti Vakıflar Müdürlügünden: 

Teminat belediye 
keşfi parası mevkii kapu No 

K. Lira K. 
35 7 20 karşı yaka 15 

80 27 75 pamuk pazarı -
15 Yekün .. 

cınsı vakfı 

rlükkan mazbut hin 
di ŞıhMuratVakıf 

Han Mülhak Ark 

oğlu. 

i al~akfa ait yukarıda yazılı akara! 27/7/938 çarşamba günü saat 10 da 
at lcti tk~ilınek üzere vakıflar idaresinde mevcut keşifleri mucibince tamir 

1datcstltıneye konulmuştur. isteklilerin saat ve yevmi mezkurda vakıflar 
nde müteşekkil komisyona miiracaatları , 

20 - 22 - 24 - 26 ı' 9549 
~I 21 -

!I daı Ilı 7-938 perşembe gününden 15 - Ağustas - 938 tarihine ka 
Pa~ar~t~rlu ve motorsuz bütün vesali ııakliyenin muayenesi Pa muk 
llıual'enn a seyrisefer karakolunda yapılacaktır. Bu müddt>t içerisinde 
laı )' eye gdrniyen vesaiti nakliye sahiplai haklarında kanuni taki . 

apılacağı ilan olunur. 

~ - --~- ----- - - - -- - -- - -- .:;...=-- -_:__ 

Türksözü Sahife 3 

------------ ~~~--~~~--------~·~----~~--~~·-~----~--~~----~ 
Yegane bir hedef hizırıet etmek, 
Yegane Bir Aşk Hizmet etmek, 
Yegane bir vazife hizmet etmek, 
işte: 

Bayanlar , Baylar Sevenler , Sevilenler ve Herkesin zevk ve takdirle seyredecekleri çok güzel bir film 

Asri Sinemada 
YAZLIK l ı s.,;, dog•• 

Beyaz 

Bu 
müşterilerine Lüks ve zerafeti, göz 

aşk, saadet zevk , neş' e, 

Zambak Sinema 

Akşam 
kamaştırıcı dekorları, çok cazib mevzuyle Gençlik, 
muzik, ve ha: at taşıran 

Bu Akşam 

Sinemanın dehakar Artisti 
(CONRAD V AIDT) 

Tarafından heyıcanlı, m~ raklı ve 
calibi dikkat bir Tarzda yaratılan 

(SON SEYAHAT) I 
Büyük bir Aşk ve harku1ade casus 
luk fiını i ni t kdim ediyor. Alaka 
ve dikkatle seyredilec~ k Fransızca 
Sözlü bir şaheser 

Gelecek Program: 
Billur Sesli 

GRCE MOORE'ın temsili 
(İLAHİ MELODİ) 

9545 
:__~.;;;.;;.;..;;;;;;;;;;;;...- --

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civrında 

Ali Nasibi eczahiluesidir 

Misilsiz eseriyle 
yetlerine bir yenisini 

Tevali eden muvaffaki
daha ilave ettiğini arzeyler 

OYNAY ANL!\R : Kay Fracis
Rıkardo l orteL 

AYRICA : 

Esrarengiz Dağ 
Üçüncü devre 

Oynayan : KEN MA YNARD 
Fiyatlar : Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Ku 
ruş, Loca bir lira . Zabitan ve Öğretmenlere 

ayrıca tenzilat. 
DiKKAT: - Sinema hususi tedabir ve Vantilatör

lerle son derece serin bir hale getirilmiştir. 
Bu Gün gündüz 2,30 Matinede 1-BEY AZ 

ZAMBAK 2- ESRARENGiZ DAG 
( Üçür:cü Devre ) 

Telefon 250 Asri 9552 

1 

Adana ziraat mektebi müdür- ~--~~-~--~~-~-----------------------------

lüğünden: 
Ada a ziraat mektebine giıme şartları 

1- Orta mektrp mezunu olmak 
2 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak 
3- lürki)C cünıhuriyeti tabaasından olm~k 
4- Arazi sahibi çiftçi evladı olmak. 
5- Göz ve vücut hastalıklarından beri ve her türlü çiftçilik işlerine 

dayanıklı olduğunu göstrıir doktor raporu getirmek. 
6 - Mekt~be kahul edilenler meşru bir sebep olmadıkça mek telıi 

terk ettiği taktirde mektepçe yapılan :nasrafları ödeyeceğine dair nu 
murıesine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek. 

7- Mektebe kayıt başlamıştır. Kayıt müddeti ağıstosun sonuncu gü. 
nüne kadardır. 

8- Orta mektepleri gerek ikmalsız bitirrnle ve gerekse ikmale ka 
!anların istidaları kabul olunur. Orta mektebi ikmalsız bitirip şahadet 
nameleri pek iyi ve iyi dereceli olanların nıatamatık v~ tabiiye derslerin 

den hiç olmasa birinden pek iyı v! iyi derece alını~ olanlır dereceleri 
sırasına göre kabul edileceklerdir. Bunlarla mürettep >ayı dolmadığı tak 
tirde ikmal imtihanlarını muvaffakiyetle vererek orta mektebi bitirenlerden 
gine derece sırasile kalan sayı ikmal edecektir. 

9- Ayni şartları haiz olanlardan çiftlik sahibi evlatları tercih ed ı lir 
Mektt be verilecek arazı v~ sikaları vilayet vqa kaza idJre m ·clisleri tara 
fından lastikli olacaktır. 

10- Mektebe girmek: isteyenler bir istida ile ziraat mektebi müdür· 
lüğiine müracaat etmelidirler. lstidalarile birlikı~ orta mektep şahadetna 
me veya tasdiknamesini ve matamatik ve tabiiye dersleri derecelerini 
gösterir vesika yı, nüfus cüzdanı, arazi vesikası, hüsnühal ~ağıdı doktor 
raroıu ve aşı şahaddnam•sıle üç adet vesikalık fotoğraflarını göııderme 
lidirl ı r. 

11 Tedrisat 10 eylulda başlayacaktır. 20-30 - 10 9551 

A.dler ... Singer 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletler:mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

•• Adler .. 

Satış deposu 

caddesinde 

• Hükumet 
·~ Om er 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

16-80 

Telgraf adresi: Başeğn1ez 

9490 

Doktor 

lsmail Kemal Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

M üslüm apartmanı 
Hdstalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[Sah günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
6 26 

bakılır J 

~----------~----~~~~---------------------------' 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve Belediyelerce 
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re· 

simlerile Darülaceze hissesinin miktarına ve 
sureti istifasına dair kanun 

Kanun o. 3539 Kabul ıarihı : 291611938 

Madde 1 - Tiyatro ve sinemaların bilet bedelleri üzerinden damga 
tayyare ve belediye resimlerile Darülaceze hissesi olarak bir kuruştan 

aşağı olmamak üzere yüLde on resim alınır. Resmin hesabında her yirrr.i 
paradan aş1ğı kesirler yirmi paraya iblağ olunur. 

Bilet bedelinden maksad, bu vergi haricinde temaşa ücreti olarak 
müessese tarafınd~n alınan paranın tamamıdır. 

Madd<! 2 - Bu resim biletler üzerine Maliye Vekaletince basımla· 

cak hususi pulların ilsakı suretile istıfa olunur. Maliye Vekaletince tayin 
olunacak yerlerde resmin biletlere m•tbu damga vaz'ı suretile istifası 
mecburidir. Resmin tahsil ve kontrolü Maliye memurları tarafından icra 
edilir. 

Madde 3 - Tıyatro ve sinemalarda bilet kullanılması ve biletler Ü· 

zerinde bedelinin gösterilmesi mecburidir. 
inzibat ve kontrol için alakadar makamlarca memur edil~nler hariç 

olmak üzere sinema ve tiyatrolara bedava olarak veya tenzilatlı ücretle 
girenlere, oturdukları mevkiin bilet bedeline göre alınması lazım gelen 
vergi miktarında pulu veya soğuk damgayı havi bilet verilmesi mecburi
dir. 

Sinema ve tiyatrolarda bilet kullanılmaması veya duhuliye ücreti a-
lındığı halde bazı müşterilere bilet verilmemesi veya alınan ücretten ek· 
s'k bedelde bilet verilmesi ve,ahud satılan biletlerin müşterilerden alınıp 
tP.krar satışa çıkarılması hallerinde Damga Rrsmi Kanununun 13 üocü 
maddesinin muaJdel 9 ncu numarası hükmü tatbik olunur. Bilet kullanıl
dığı halde üzerinde bedel gösteıilmezse bu biletler beş lira kıymetinde 
addolunarak ona göre resim ve bunun beş misli ceza alınır, 

Bu kanun mucibince alınacak vergi bilet bedeline uahil edilemez ve 
biletler üzerinde gösterilemez. Buna riayet edilmemesi veya sinema ve ti· 
yatrolara bedava veya tenzilatlı ücretle girenlere oturdukları mevkie gö· 
re vergi pulunu veya soğuk damga) ı havi bilet v~rilmemesi halinde 5 nci 
maddede yazılı cezalar tatbik edilir. 

Madde 4 - Bu vergi tahsilatından : 
Yüıde 20 si damga resmi 
Yüzdı: 30 u tayyare resmi 
Yüzde 20 si belediye resmi 
Yuzde 30 u Darülaceze hissesi 

- Sonu Var - 8303 
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an1eleleri Adana Bo:sası Mu 'I l __ B_E_L_E~Y_E_iL_A_N_L_A_R_I ~ 
TÜRKSÖZÜ -z PAMUK ve Ko· A 

Kilo Fiati 
Satılan miktar 

ok ç CiNSi En az En 
-... . s >.. s. Kilo 

·- = ----- pamuk -
K.ııpımalı 

Piyasa parİ:\ğı -25.50 --.. 
Piyaı;a temizi " ---- --iane 1 
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Ekcıort:ı; 
Klcvlant 30 
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Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

19 I 7 / 1938 
Kambiyo ve Para 

I~ narıkasından ahnın:ştır. 

1 

' 

1 
1 

IMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 
--------

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda ba~. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet

lenecektir. 

Kütüphanrniıi gü

zcllt":_,tiı mck istiyorsa

nız kitaplaı mızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

I LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksöziinde ya 
pı!ır. 

Resmi eurak, ced
ve ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n«fis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Tür~<sözün le · a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü,.nJ~n baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-------------------------------------------------------~ 
. 

Dun lop 
- ---"------
FORT 

1 - Belediyeye ait kuru köpıüde Gülen Barı üç sene müddetle ik 
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur, 

2 -- ihalesi 251Temmuz1938 pazartesi günü saat onda yaıplacaktır. 
3 - Bir senelik muhammen icar bedeli 250 liradır . 
4 - Muvakkat teminatı 22.50 liradır. 
5 - Taliplerin ihale gün Ye saatında yatırmış oldukları teminat m•k 

buzlarile birlikte belediye daimi encümenine ve şarhıamt"yİ görmrk isf 
teyenler her giio Belediye Muhasebesine müracaatlan ilan olunur. 

8 - 12 - 16 - 20 9504 

Uer mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

laıının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık 
hususi kııtu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmhptlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı su!aımı karfl 
c. 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirke1 

Adana M.!nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarih~ 
den itibaren kabul ve teslıit edilen b~z fiatlan aşağıda qösterilmiştir. Sil 
suretlesatış yarmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip santim metre fiah 

Hazır 

1 

Temmuz vadeıı 

1. Teşrin ,. 

1 ! 95 
75 

-L11eı 1 1 
R ıyı~ıııark 5J- 60 

Çifçi bezi 2 75 ~6 725 
1 Astarlık bez 14 85 36 751 

4 88 
Fra •ık-(--=F-re1-n-sı·z--)-- - 3 - 5T 

-....:.-.---- -3-Ti Sterıin ( İngiliz ) 623~ 00 
O ılar ( Amerıka ) 1:.t6 00 
Fraı k ( s -;µe-) -lö-- 81 8 1-72 

Hint hazır 
N v ork 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel alkasındaki ınu 

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

-----------------------------------
Portakal ağaçlarının sıhhati 

temin edilir ? 
nasıl 

VOLK ile, çünkü: 

Vork 
Volk 
Volk 

Re~mi ıııürsscsela tarafından ht r il;1c ı tercihan t<itlıik 
"e ltıvsiye edilmektc.iir. 
Ve Volkun kul!; nıJnıasına yaıay1n Püsküıgrçlu lıer za 
man bahçecilerin emirlerine aınad.~ hul• n iuıulmaktadır. 

Adana 
. 

yerı 

Mazhar Hasan Biraderler 
iki g. B. 5- 15 

satış 
Miihür 

9606 

Otonlobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantdsı hükumet cadJesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesid;r 

Tc·lgr"f adresi : B ŞEGMEZ 
9490 16 80 

Telefon : 168 

------------· ....... --'""!'""---------------------------------~ 

Satılık tarlalar 

Ceyhaııın Sirktli kö) iindc b~ş 
muhtelif kıtada ve yekdiğ('rine ya 
kın 54.5 döııü ıı taı la ile altı o lalı 
bir çiftlik damı toµtan ve pcra
k<'~de olarak Si\tılıktır. Satın almak 

istiyrnlerin Ceyhan Belediye mü 
nadisi Nuri Çıwu~a müracaat t t 

meleıi . 
3 6 9542 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden : 

Dcıiremizde Lirisi 14 diğeri 16 
lira Asli manşlr iki işyarlık açılmış· 

lır. Bu işy;;ı !ıkla ra Meıııuı lar kamı 
rıl'Ja yazdı a"sd ve şar .ıli haiz 
o.lınakl;; b .. r.ıher Biiro işlerini yap1 
bilı·cek k:msc: lcn alın<lcaklır. istek· 
lilt'rın lllıaylık ) o!uyla Dairen ize 
baş·. urmaları ilan olıınw. 

9547 

Adana Asliye İ kinci 

--------------' Hukuk Mah'cemesinden 
Seyhan P. T. T. 

dürlüğünden : 

mu-

Adaııa - Ltasy0rı cır ası pota 
nakliy.ıtı kam) oıwt 1 e ve bir seııe 

nıüdddle 26 7 938 tar ilıinde 
Salı günü saat 1 O da ihale edil 

mek üzere 12 7 938 den itibaıtn 15 
gün müddetle açık ebiltmeyr. çı 

No. 421 

r
------------------------------ k 1 . 1 . r .. ıştır . 

D O K T O R 
ihale Styhan P. T. T. nüdiiı!ü-

lüğü binasıııdd konısİ) on huzuriyle 
yapılı c ktır. Eski beJtli 160 lira 

/\danilnın Sa!ihiye M;,halks!ıdc 

oturan f brahiın k:zı kerimenin Siiley 
man oğ1 u M:ıhrı ud a!~yh i ne Asliye 
ikinci Hukuk MahkemPsine açtığı 
boşanma ciavacsı ıı ın caıi Muhrıkeme

si sır2sında mü,Jdeialf'yhin ikamet· 
gahı meçhul olduğu anlaşıldığrn Jan 
Mahkı-mec ! ilanen tebiiğat icrafıoa 
ve Mc:hkeınenin 26 /938 tarihine 
1 a1 ikiııa kar . .n v<r imiş olı'u]unıJa 
merkumun mezkur giiıı ve saatta 
mahhmeyt gelmesi veya bir vekil 
göndermesi aksi taktirde mahkemt<:· 
ye g.yabJa devameclileceği ilan 
olunur. 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastallkları mütehassısı 

Reşatbey maha'lesi Ordu Evi civan Savatlı 
Bay Halil evi 5-30 9531 

tahmin bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 135 liı adır . 

H" r gün hen ve posta sefer 
!erine göre ınetkf'den istasyona, 
istasyon.ian ıneı keze postalan gö 
tiirüp getirecektir . Bu işe gir ınek 
isti yenler teminatı idaı e Vt zııesine 1 

teslim ve makbuzunu heyete ibraz 
etmelidir . 

Şartnameyi görmek ve daha zi· 

19-7-38 

ya<le malumat almak istiyenleı İn 
tatil günleri ve saatları haricinde 
Seyhan P. T. müdürlüğü kal t" mine 
mürac:ıat etmeleri ilan olunur . 

13. 16. ?O. 24 9517 

Satışlarımız fabrika teslimi ve pı-şindir.Bir balyadan aşağı siparişle' 
0;0 de 2 zam edilir. Alivre satışı ,nıı yoktur. 9461 1 
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Kumbar~ biri ',. 1 

TlJRJCjY! 

~ 
0 
~ ·• 

CUMHV IİVETI 

~IRART.B.ANKASI 

__ ._... __________________________________ ~ 

Tan lokantası ~ 
1r-. 

~ 
Saathanc civarıncl.l i\ccrııhanı ka rşı':iınGa Tan lokant9 

• ~t 
Sayın miişterılerini memnun rtmek için bütiin malzemesini yenileştir I 
Memleketçe tanınınış en usta aşçı başının hergün taze olarak hı-zır 

nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi 

b' ıtır d tdır. V ..! h !r kiseye el veri~lidir. 

U . .;uzluk, temizlik, m :i k eın-n e\ servis. 

1 - Tan ab nelerine yüzde 20 

yapın kata dır. 

2 - Tan Yaptığı abunelerin evleriııe arzu edildiği 
yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazıırı itiban almaz. 8 13 

t • m ımi ne$riyat müdiitİi .. 
Macid Güçlıl 

Adana Türksözü mat.,,,, 


