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Sovyetler Japon IAlmanyay ı 
iddiasını redediyor jla anlaşma 1 

Halep yolunda l:ürklere 
zorluk gösteriliyor 

• • 
; karşısında i 
i bulunuyor i 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ , 

Japon Elçisinin Litvinof'la temasın-
dan da bir netice çıkmadı 

Bir Japon Jandarması öldürüldü 
. Moskova : :)3 (A.A) - Tass A· 
ıansı bildiriyor: 

F. 20 Tcrr mu7da Jar onya büyük 
!çisi Çigimelsu Hari< iye halk komi

seı; Litvinof'u ziyaret elmiş ve aşa
!Pcfak; beyanatla bulunmuştur: 
k Hariciye halk komiserliği, Sovyet 
ıtalarının Hassan "Çarçi" gölünün 

~a'.bında kitin tepeyi tahliye etmele
I ı 0.akkınrlal.i }dpon ıalcbini rd ey
le~ıı•ştir. Japon hüküınetı M •nçu hü-
1·Unıetinin elinde bulunon vı saike is· 
,;~•den mcselcyi yen den tetkik ey!<! 
, len sonra. bu ınınlakanın Mançu-
t>ıJo' • 
lıt Ya ait olduJu rıetic~sine varmış. I 
7 • Bu,,dan ba~ka Mançu halkı, ınev· 
l~Uba)ı S lepe1e dıni ay nlerinı yop· J 

~ ı~ı h ld'rınekterlir. Sovyel hükü- / .. , tı 

l·~ • Su·h aoZusunu ve huducl mınla 
' sırıda St t"k ' 'd · s·~ . a u o n .ın ı aınesı a ı zu 
se~u d.ıımı izh" eyl~mekte idi. Bu 
liy e.bten, bu statüko,nun ihiali mesu· 

etı k d' · · b • k Je en ısıne aıt u unma tadır. 

de~~n hükumeti, hududun hemen 
etııı al sarih sureıte çizilme inde israr 
ı~. enıckte, yalnız, Sovyet kıtalarının 

·Vzu b kilııı ~. ahis mıntakadan derhal çe. 

• 

Japonlara sllAhlarını tesllm eden Mançuko askerleri 

!Ticaret Muahede ! 
i . . ! 
i sı yarın ımza ! 
• ! 
! edilecek i 
t • . ) . ! Berlin: 23 (Radyo i 
l - Türk delegasyonu ! 
! başkanı Numan Rifat ı 
i Menemencioğlu, müza ! 
! kerelere devam et- ı 
l mektedir. Çok salahi ! 
! yettar bir kaynaktan ı 
• l ı A •• • i a ınan ma umata go- ! 
! re, görüşmeler tama- i 
! metı inkişaf etmiştir. ! 
! ve Türk - Alman tica i 
• h d . . i ret mua e esı pazar- ! 
! tesi güuü (yarın) im- i 
t zalanacaktır. i 
·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Halepte esi< i eserler 
Kadüo: 23 {Radyo) - Haltplen 

\:,ilJirildifne göıe Kalenin amele 
tarafından tamiri sıra<ında 2000 se· 
r.e evvrline aid mezarlar bu!unmuş 
ur. Bu mezarlarda kıymetli eserler 

ıle vardır. Müze idaresi bunları ted. 

kik etmektedir. 

nında buharitaların neşrolunup olunma· 

Mukabeleibilmisil için bir 
Hatay karakolu kuruluyor 

Hatayda şapka buhranı var 
Antakya: 23 (Anadolu ajansının 

hususi muhabirinden) - Antakyada 
şapka buhranı baş gösterdi. Şapka 
bulamay~n birçok kimseler ve bilhas· 
sa fakirler halkevine müracaat ede
rek kasket istediler. Halkevi derhal 
bu vadide tedbirler aldı. 

Şapka bulamayan birçok halk 
başı açık gezmektedir. 

Son günler Antakya.Halep yolu 
ortasındaki Suriye karakolu Türk 
yolculara karşı bin türlü güçlük gös
termektedir. Hiçbir şey yapılmasa, gü

nt'şin altında yolcular saatlarce bek· 
letilmektedir. Mukabeleıbilmisil için 
ayni yol üzerinde bir de Hatay kara· 
kola ihdasına teşebbüs edilmiştir. 

ispanyadaki ihtilal 

Yetmiş tayyare dün 
Sigontoyu bombaladı 

Madr ld : 23 (Radyo) - Franko kuvvete,.ı slgontoyıı doQru 
ııe .. ı hareketıerlnıt devam etm111<111dl,.. Yelm ' ' tayyara Sljjonto. 
yu bombardıman etmı,ıır. Otuz eeklz kl•I ölmUştU,., Birçok 
ya,.alı va,.dı,., Şehrin muhtelif ye,.ıe,.lnde yangınlar çıkmı,tır. 

Amerikadan 
Meksika ya 
bir nota! 

VaUlnslya : 23 (A.A) - DUn 
sabah vive,. • Jlrlke'nın bom
ba,.dımanı esnasında çok kuv. 
vetıl bir bomba, 38 kl•lnln ölU
mUna sebebiyet ve,.mı,tır. 

flu esını israrla laleb eylemektedir. 
'Vaziyete sükü geçireleceklir. 

~;ııı l.ityinal, Jap.m biiyiik elçisi ç;. 
etsu'y b . . a şu ceva ı vcrmışlır : 

ordularını, başka devlell t re yolla 
mak için değil fakat yalnız kendi 
hucludlarını müdafaa için idame ey· 

!emektedir. Kızıl ordu, bu hudutla· 
rın ihlal edilemez mahiyeti hakkın· 
da ki me: uliyetini tamamiyele müd 

riktir ve harekatında bu mesuliyet· 
ten mülhem olmaktadır. 

miş ve bir Japon jandarmasının 
Sovyei askerleri tanafından öldü· 
rülmüş olmasından dolayı protesto 

eyliyerek sözleriı i bitirmiştir. 

j ması, vesikaların meriyetini ve şa· ! 
İ yanı ihticac mahiyetini ne azaltır, Bay Hul Meksika hü

kumetine şiddetli hü-

Bunlar vıılansiya'ya gitmek üzere 
yola çıkmış olan milliyetçilerden mü· 
rekkep bir guruba mensub bir takım 
kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlardır. 

ves·~apon maslahatgüzarına resmi 
tııa 1 ~far ve ezcümle okhunçun anlaş 
t ~1 ıle buna m elfof haritalar gös 
Ctılın· . 

,
0 
.. 
1
.. ıstı. Bu haritalarda, hassan 

• Un" 
~e Un garbındaki dağlar boyunca 
ha~tıek~e olan hudud tam bir sara. 
hı/ çızilmiş Lulunmakt~dır. Bu 

ıtalar k' ç· h"k" .. .. tıı • es ı ın u umetının mu-
essill . . 

ıjı, 
1 

erı tarafından ımzalanmış ve
•a ad 

&0~ r ır. Bu vesikaların ibrazından 
31 i 'a ınesefenin nihayetlenmiş olma. 

Cabedeıdi. 

•ı, 1,~: 1 buki Ja.pon hüku~eti, hi.çbir 
lij,h red edılmez mahıyettekı bu 
~e baııfara karşı, Sovyet hükumeti· 
ınat ıldirilmeyen gayri sarih maili· 

ve a . M 
·~ı eJ ııonım e-nçu halkının kont· 
t~dir, ~ınez beyanatını ileri sürmek· 
il ''•İn S assan gölünün garbındaki te 
kil ~t i>'Yet arazisinde ı bir cüzü teş 1 

tı· rıı~si k f' . . 1 'h 1 " ıo ey ıyetı, tamanııy e sarı · 
"-Vve' d ı.tJ~,i . .'ce e oraya Sovy~t müfre· ı 

~·iııde ~00 deı ilmekte idi. Şimdi de 
h.ıi.~ tılrııektedir. Sovvet arazisi da 1 

'"•e S . . j 
~ı hl ' lıyet kıtalarının harekatı-
~ 1 •nız s . ı 

~r. il ovyet makamları tanzım 

Hudutta tam bir sükun hüküm 
sürmektedir. Bu sükun, ancak japo .
Mançu tarafından ihlal olunabilir. 
Bu takdirde neticelerin mesuliyeti 
kendisine raci olacaktı. Sovyet kıt 
alan, her nerede bulunuyorlarsa 

bulausunlar, yabancıların arazisini 
tehdıt etmez. 

Eğer bilahere Japon hükumeti, 
mevzuu'lahis ettigi Mançkou elin· 

deki malumatı bildirir ise, Sovyet 
hükumeti, bunları memnuniy,, tle 
ve bu husustaki fikrini bildirecek 
tir. 

Japon büyük elçisi Çigim• tsu 
cevaben demiştir ki: 

Hij umetiıı, har:ciye halk komi · 
serinin ceval:ırnlan memnun kalma 

yııcağını tahmin ediyorum. 

Sovı el taı afı, hiçbir yerde neş· 
redilnıenıiş liiıılettayin haritalara is 
tir.al tylı mı kirdir. Hududda ~üku 

r.u yenidrn tesis etmtk ve ha,ayı 
teskin rylt mık için tedbirler almak 

lazııııdır. aksi taktırde Japonya, kuv 

tıı,İdah ~~ka 'ı;r devletin hiç bir 
1ı~arııa a e Veyahut talebi kabul ol 

llıı~t•k z.dSovyet müfrezelerinio, bu 
ilik a a S 
, ()'1,,, • ovyet hududunda sta· 
"' l •il ın .. l . '~r, Uı.afaasından başka bir 
!ı~. Y()ktur 0 ·- d 1 1 . k 

vele müracaat mecburiyetin netice· 

' sine varacaktır. 
' ()1 · ıger ev et crın a -

arak, Sovyetler birliği, kendi 
Çigimetsu, Sovyet kıtalarının 

geri çekilmesi talebini tekrar eyle· 

J~PON HATLARININ 
J 1~TiBA Ti KESiLDi 
aponiar terakki gösteremiyor 

lııı ltııtııto.,. 
'~ 11 tı Trııııİı 2 3 (Rartyo)- SelAhlyettar askeri bir manbaadan 
~ •tııtan ınata göre, Çangse nehri clva,.ınde Uç gUnde n 

il ıtiııır et Yardır; 
~,Ilı lllia~:Pheıerde bomba,.dmanlara raOmen Japonlar ta

•ıırrıı,11r~lllernektedlr. Japon küvvetle,.I arasında irtibat 

Litfinof, şü cevabı vermiştir: 

Çigimetsu gibi tecrübeli bir 
diplomatın, dı vletler arasında hu 

dutları tesbit eckn resmi haritalar
dan, bu derece hakir görerek bah

seylemesi şayaoı hayrettir. zama-

· ne de fazlalaştırır. aktetıiği bütün 
anlaşmaların mecubri surette neşri 

kaidesini hiç de gütmiyen bir hüku 
mdin mümessiliııden bu tarzda 

sözler işitmek şaşılacak bir şeydir· 
l3u hükumetin, gizli anlaşlaşmalarıoı 

[ Gerisi ikinci sahifede ] 

İngiliz kralı; Löbronu 
Londraya davet etti 
Samajeste Jorj; 

büyük merasimle 
LoPdrada 
karşılandı 

Paris: 23 {Radyo)-
lngiiiz kralı J oı j ve kra 

liçe Elizabet beraberin· 

de Fransız cumhurrrisi lt·~i'.i 
Löbron ve refıkası, logi 

!iz hariciye nazırı Hali i: 
faks olduğu lııılde dün V 
som cephesini ziyaret 
etmiş, bilahere istasyona 

geler~k Cumburrrisile 

refıka5ına, nazırlar ve 
kendisini uğ utlayanlara 
veda ederek hususi tre 
nine Lirımiş ve alkışlar 

arasındJ Paristen ayrıl· 

mışlır. 

Hükümdarlar; Duv 

vrdm humsiyatlarına 

saat beşte binmışler 

ve uat dokuzu çeyrek 
geçe Londraya varmışlar 

dır. ' 
lnglllz Kral va KraiiÇesl 

Hükümdarlar: Londra garında rayı ziyarete davet etmiştir. 
misli görülmemiş derecede büyük Reisicumhur, 939 yılı şubat veya 
bir tezahüratla karşılanmışlardır. mHt ayı içinde bu ziyareti y~paca 

Paris: 23 (Radyo)- lngiliz kralı ğını hükümdarlara bildirmiş, onlarda 
Altıncı Jorj, Paristen ayrılırken Re bu ziyaretten fevkalade memnun ka 
isicumhur Löbronla refıkasını Lond lacaklarını söylemişlerdir. 

cumlarda bulundu . 

Vaşington : 23 (A. /' .) - Mek
sika sefiri Knslelloy'e vermiş olduğu 
çok şiddetli lıir notada B. Hu , A
merikalılara ait arazinin istimlaki me
selesini bir hakime havale etmek 
teklifinde bulunmuştur. 

B. Hul, ezr.ümle şöyle demekle· 
dir : 

Mesele, Meksikanın iktisadi ve 
içtimai herhangi bir siya•et takip et
mesi lazım gelmekle olup olmadığı 

değil bir taviz yapmaksızın Am< rika 
vatandaşlarının mülklerini alıp ala· 
mıyacağıdır. 

ıl Hul, bunu müteakip bu mü
zakerenin iki hükumet arasıııda mev· 
cut olan «hararetli dostluğu» ihlal 
etmemesi lüıumuı a işaret etmekte
dir. 

İtalyan donanması
nın Yugoslav donan 
masına iadei ziyareti 

Bdgı at: 23 (A. A )- ; ltıncı lıal 
yan donanması bugün kotor limanı 
na gelecektir. Bu ziy-ret İtalyan 
donanmasının Yugoslav donanması
na yapmış olduğu ilk ziyarettir. !tal 1 
yan donanma'!, birinci filo kumanda 
nı amiral Rikaıdi'uin kumandası al 
tında gelecektir. Amiralın bayrağı 
Kont di Kavur krövazörüne çt-kile 
cek ve bu krövazöre Jülyo sezer zırh 
fısı ile dört teıı pido muhribi refakat 
edecektir. ltalyan donanması, 24 

tem muza kadar kotor limanında ve 
müteakiben Şibenike giderek 28 

temmuza kadar da orada kalacaktır. 

Halkevinde açı
lan resim sergısını 

~ mutlaka ziyaret edi- . 

~ niz. ı 
~~~,..._,..,.._,,. 

Valansiya : 22 ( A.A ) - anzen 
havzası maden amelesi sendikalarının 
kiffe•inin m.s'ul şubelerinin mıırah· 

hasları ve sekreterleri meclisi, dün 
akşam tekrar işe başlamoğa karar 

vermişlerdir. ihtilal bir kontrol me· 
muru hakkında ittihaz edilmiş olan 
tedbirler yüzünden zuhur elmiş idi. 
Madenler direksiyonu bu tedbirlerin 

ancak muvakkat suretle ve üç ay 
için tatbik edileceğini ve bu müddet 
ten sonra kontrol memurunun memu 

riyelnin iade olunacağını bildirmiş ol 
duğundan sendika, tekrar işe başla 
nılmasına karar vermiştir. 

Barselona : 22 ( A. A. ) - Bir 
leh liıtde bilhassa şöyle denilmek· 
ledir· 

Şark cephesinde cumhuriyetçiler, 
sarı akas'ııı cenubu şark isinde kain 
çerreçuruz'u istirdat etmişlerdir. 

CENEVREDE 

Beynelmilel 
tahsil bürosu 
konferansı 

Kırküç hükumet 
konferansa iştirak etti 

BAYAN AFET 
iKiNCi REiS OLDU 

Cenevre: '..ı3 (A A)- Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel tahsil bürosunun ye· 
dinci senelik konferansı açılmıştır. 
Konferansa 43 hükumet işt!rak et
mektedir. 

Bunlar, Afganistan, Almanya, Ar 
navutluk, Arjantin, Avusturalya, Bel· 

çika, Brezilya, Bulgaristan, Çin' Ko 
lombiya, Küba, Danimarka, Mısır, 
Ekvatör, ispanya, Estonya, Amerika, 

( Gerisi ikinci sahifede ) 
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Manisalı Alinin 
• 

zencı beyaz üçü ikisi 

BEŞ ÇOCUGU . Ndfıa vekaletince tastik 
edilerek belediyeye 

1 

Hamur ekmek çıkardık
larından haklarında 

zabıtlar tutuldu 
Alinin 
ve iki 

karısını ı memleket hasreti zenci 
çocuğunu terke mecbur 

. l 
etmış . 

Dün Belediye dairtsinin riyaset kararını veı miştim. Bu fikrimi un· 
koıidoııında en büyüğü on orıbir ci karıma açtım. O vaveylayı ko 
yaşlarında tahmin edilen üç zenci pardı ve hfnimlr: gidenıiyfcf"ğini 

1 
1 
1 

gönderildi 
Yanst'n tarafından hazırlanmış Eski istansyon civarında fırıncı 

olan müstakil şehir planı, nafia ve Hamit Şadi, Taşçıkan civarında fırın
kaleti tarafından tetkik ediJerrk J cı Resul, Hükumet konağı civarında 
vilayet vasıtasile ŞPhrimiz belf'diye ı fırıncı Safvet, Reşatb y mahallesin 
sıne görıdeıilmiştir. de fırıncr Mehmet, Handan mahal 

Külti'r direktörü lesinde fırıncr Kara Mehmet, Eski 
Buğday paza: ında fırıncı rt'Cep oğ 

Şimdiye kadar 120,964 
kilo buğday satun aldı 

Şehrimizde ziraat b1nkasınm 
buğday satın almaya başladı~mı 

yazmıştık. 

Banka; mübayaya başladığı 
1917 /938 tarihinden 22171938 ak 
şanıma kadar şehrimizden yerli ve 
kıbrıs kil osu 3,61 - 3,78 kuruş ara 
sında olmak üzere 102,964 kilo 
buğday satın almıştır. 

çocuğunun önlerinden gelip geçf"n 1 söyledi. Aramız dehşetli surette 
lcre bakarak birbiı lrri11in kulc;kla· 1 açılmıştı. Bunun °rtık lıöyle devam 
rrna eğilip anlaşılmayan bir dil ile ı' edemiyeceğini anlayarak mahkeme· 

Kültür direktörü Ekrem Gürse· lu Mehmet, Kemeraltı camii karşı 

1 
le rahatsızlığına. binat'n doktor ra sında fırıncı Ahmet Hamdinin ha 
perile 1 ir hafta mezuniyet verilmiş· mur ekmt'k çıkardıkları görült"rek 1 

Hayvan hırsızı 

yakalandı bir ş,.yJn fısıldadıktan sonra gü ye haş vurdum. Uzun muhakeme 
füşl,.ri herı es gihi benim de rıazarı lerden sonra ayrılma kararı aldım . tir. Bu müddet zarfında kültiir di· müsadere edilmiş ve haklarında za. 1 

dikkatimi celbetti . Odacıdan bu 1 Mahkfme beş çocuğu da hana ve 

yavrulaıın kim olduklarım ve ne is- 1 riyordu · 

rektörJügü wkaletini birinci ortao 
kul yar direktörü Necmi Esin yapa 
caktır. 

bıt•cır tutulmuştur. 

Bir tavzih tt"diklt:rini sordum. Aldığım cevap ..A.rtık yol hazırlığına başfa-!ım. 
~u idi ; Bir gün iki küçük yavrumu yol yor Bisikletini çarptırmış 22 Temmuz ~38 tarih 4187 sayı 

- Afrikadan vatanına dönmek gunfu~una tahamnıi.il e-demiyecek. d k 
1 · ·h ı d b Osman oğlu on altı yaşında Hü ile intişar e t"n gautenizin i inci 

tt: olan bir Türk il~ onun yavruları. 1 ~rı cı et e - .:ıoma an unları da 
ld k ] seyin binmekte olduğu bisikletini sahifesinin dördüncü sütununda bağ 

M,.mlf'ketlerine gitmek için mua yanıma a ırma şartİ)' e - anne d 
1 · • _J b k k Abdullah oğlu sekiz yaclarında Arife yoluna karşı tecavüz başlığı altın a· 

meleleri yapılıyor . erının yanınrıa ıra ara üç büyü· 1 v 
r.u·· la k 1 kt M- b çarptırarak °" glin sonra kkrar mu ki yazınıza cevap olarak aşağıdaki 

Bu cevap üzerin~ hemf"n oracılc :<§ a r<t yo a çı ım. um asa 

Kozanın Bucak höyünden lsmail 
oğlu Mehmet, evinin önünde bağlı bu 

1 Ju ııan hayvanrnm çalındığını şikayet 
etmiş ve yapılan tahkikatta hayvanın 
Kara~a!il köyünde oturan -t\hmet 
oAlu Cabbar tarafından çalındığı 
an•aşılmıştır. 

Tencerenin biri bulundu 
d K · k k ı d ma·uzatımı matbuat kanununun hük-

d;t bıınların babasını buldum ve an üvett! yf'I enli kayı la tam ayenesine üzum görülC"cek derrc · e 
kendisi le görüştiim. Bu yavuz Tü• k iki ayda gdcbildik. Orada çocuk · ehemmiyetli surette yaralanmasına s e müne tevfikan ayni sütuna dercini · 1 

1 b h 1 d k b • · j k h k dilerim. çocuğu başından geçen macerayı arırr: ve en ısta an ' . Bir ay e >ıyt>l 'er ;ğindcn ya alanmış ve a 

Harap Bahçe mahallesinde olu· 
ran Mehmet kızı Raziyrnin bundan 
dört gün evvel evindt'n üç bakır şöyle anlattı : sonra Basra yolile Bağdada gele kında kanuni takibat yapılmıştır. HuJudu mazbuta dahilinde mu-

,. - Brıı Manisanın Haki baba rek Sef arethanemize baş vurdum. tasarrıf ı bulundu~um bağın içinde 
B Kadının parasını çalan ı ı d ğ h ld B ı d. h' b" 

mahallt>sinden Hiiseyin Çavuş oğlu ize orada çok iyi muamele etti· yo oma ı ı a e e e ıye ıç ar 
Atiyim. Bugün tam kırk altı yaşın ler. Ve yol harçlıAımm vererek yakalandı turuku kanuniyeye müstcnid bulun· 
dayım. Umumi harbde askert" alı muhtelif yerlerde hükumetimizin 1.:- S madarı dokfor Bahriye )Ol vermiştir. • ultan okağı ma· alfesirde olu· 
nar-Ak Trahzon cephesine sevk 0 ştfkatli yardımlarını görm .. k sure· M h k M Bu yol hakkında evvelce devlet şu . ran c met ızı eryemin yatağı· 
lunhum. Harbin ikinci yılında yapı · tiyle hurara karlar gı-ldik. Bura rasınca 12-1.c1936 tarih 2654 nu 

B 
nm içeri~inde saklı bulunan sf'ksen 

lan bir muharebtde Ruslara ~sir tlediyesinden de Alfdh razı tlsun maralı karc1rla Belediyenin yol hak 
dii~tiim . Aıkarlaşlarımla birlikte Ht>mPn işimi7.i yaptılar, yol harçlı~ı lira parasını çalıp kaçan ° mahalle kını vtrmiye salahiyeti olmadığından 
h. • h' R h · d"I K 1halisinden Bedir o~ln fmaddtin ıç tanımacı!Z'ım ır us şe rıne mızı Vt"r ı er. ısmet olursa yarın 5 Belediye t'ncümenince verilmiş ka 
g"tiı ildim. orada hizi f'hafı tel Ör Mersin yolile ve vapurla lzmire ve jandarmaca yapılan sıkı takibat ne rar reddedıldiği halde yine Jıaksız 

tene resile bir çıft eiki lastik ayale 
kabısı çalınmıştı. Yapılan tahkikatta 
bunları çala111n Abdullah oğlu Emin 
olduğu anlaşılmış ve tencerelerden 

biri sanılan yerde bulunmuştur, f.min 
yakalanmıştır. Tahkikata devam 
olunmuştur. 

Kuzu derisi safın 
almak istiyorlar 

ıc.-r ı ·ı t • k d J oradan da t · ·d·· t ı ı tice!iinde yakalanmış ve hakt.rna lu xU er r çrvrı i rıır ynt> oy u ar . am yırnıı or yı evve olarak Bdediye azasından olan mu-

E f 1 k B d b ayrıldlğl "'ı s g·ı· t M · tulan tahkikat evralile adliyeye trs· Dış mrml· kttLıdrn ihr1c .. t için 
tra ımız orm;ırı.ı tr. ura a on f"S " ev 1 ı V1' anım anısa- maileyhin hatırı için ben vatanda-

d
. r ,fi . f piyasamızdan kuzu derisi aranılmak 

yirmi gün kadar bldıl<t ~n ~onra ya gi ıp ailem efradına kawşaca ım e 1 mış ır. daşm hukuku tasarruflycmc tt"cavüz 

h. ·· "k" k d J b b ğ B ğd h l tadır, Yiiz adedi en aşağı doksan ırgun onı ı ar a asıfll a t'ra er ım ·" u ay ırsız arı ve bu teca\ÜLÜn ne derece musip 

Sovyetler Japon 
iddiasını reddediyor 

[ Birinci sahifeden artan ] 

gayri telakki eylediği şüphelidir 
Herhangi bir vesikaya istinad 

e' miyen akerlerin geıi ahnnıası 
talebi, kabul fdilmez bir mahiyet· 

tedir. bu deıece esassız bir talcb 
neticesinde, Japou hükumetinİll 
kendi kıtalarm n vaziyeni değıştir• 
meğe muvafakat edeceği pek şüp· 

helidir. 
Kuvvet istimaline gelince, baıı 

devletlerin mutavaat eyledikleri bu 
gibi tt' hditleri ve korkutmaları eğer 
büyük elçi iyi bir diplomatik vası 
ta gibi telakki ediyorsa, bu vasıt<'Y1 

Moskovada n.uvaffakiyetle tatbik 
edemiyeceğini de anlamış olması 

icabeuer. 

Japon jandarmasın11 gelinct", bı.ı 
girmesi icabeylediği Sovyet ar.ızi· 
sinde öldürülmüştür. 

Nihayet Litvinov, büyük elçiniP 
n a z a r ı d i k · k a t i n i aşa· 
ğıdaki vaka üzerine çekerek sözle· 
rini bitirmiştir : 

19 Temmuzda laalettayin t:-ir 
Japon çetesi, Tokyo laki Sovy~t 
büyük elçiliğine girmiş ve tahrik 
aıniz beyannameler atmıştır. So"' 
yet büyük elçiliği civarında vazife 
görmekte olan büyük miktarda p0· 
lis kuvvetleri tarafından tevkif olurı· 
madan .:>ovyet büyük dçiliğine had· 
dizatın a kimse girememekte İ~ 
de, bt.r polis kuvvetieri, büyük efçı: 
liğin bu çete tarafından işgaline rn• 
ni olmak için herhangi bir teşeb
büste bile b11lunm3m1ştır. Tokyod•· 
ki Sovyet büyük elçiliğinin huı11' 
ve sukiirıu ve normal surette çaht· 
ması için Japon hükumeti, mes'ul· 
ları cezalandırmak için Ledbirltt 
almalı ve bu gibi hadiselerin isti~ 
balde tekerrürünün öııüne gt'çrnelr 

dir. 

CENEVREDE bir f ır~atrnı l-ularak ka,.lık ve or. Afinin sözleri burada bitmiş ve ld k I . beş kilo olmak şartile bu derilerin " k 1 d o · uğuııu ma amal a nazarı amme· 
manların içini" daldık. Buradan k:ı . bunların BdeJiyedeki işleride ikmal j ya a an 1 ye arzeylerim. çifti için verilen fıyat 140 · 150 - Birinci sahifeden artan -
çsınlaun sayısı hi7.imle birlikte iki t'dilmişti. Ali çocuklarına anlama- Mirzaçelebi mahallesind~ oturan Muhasebei Hususiye Yol kuruş arasında Jrr. T:ftık satışlarında Finlandiya, Fransa, Guatemala,~ 
) iiz seksen kişiyi bulmuştu. Orman dığımrz hir dille hitabetti. Bu yav- kıptı Tahir tura Hüseyin oğlu Rama Tahakkuk Memuru 35 halyd E.,kiş~hi r, P, ıl.ıtlı oğlak tif caristan, lran, lrlanda ltalyil, Ja 
mtıh?sara t>dilcfi, Oi1de yakayı f'le 1 rular giilüşerek yüzüme baktılar ve zan, Ahmet kızı Selehım o civarda Osman Toplama tiği kilom 120 • 125 kuıu~tan satıl- ya, LPtonp, L!tyanya, Liiksemburl 
vr-rerek tt>krar hurny;t getirildik. koridorda ilt>rleme~e başladılar. ' Say it ve Seliminin tarlasından buğ mıştır. E~kişt' hir, Yozgat tiftiklerin· Meksika, Norveç, Hollanda, Pol~~ 
Çok !-ıkı hir in1ihat altında en ağır Aliye ikinci bir süal sordum . day çaldıklarından yalcalanmış ve çal TUrk sözU - Yukarıdaki yazı- 1 

den seksen balyalık bir parti ana ya,Romanya, lngiltere, lsveç, lsvıÇ. 
hizme-llt>rde: çalıştırılıyorduk . Bu - Sen zenci lisanını eyice bili· dıkları buğdaylar ellerinden alınarak 1 nın bizim yazdığımız yazıyla bir a- malları kilo'iu 180 kuruştan veril- Türkiy~, Çekoslovakya ve DoıniP' 
hal tpPy miiddd l iiyle devanı f"ttİ yormusun ? kendilfri adliyeye teslim edilmiştir. ' lakası yoktur. Biz; Bay Bahriye yol 

1 
miştir. lzmir, Çanakkale mıntakaları- ken cumhuriyeti hükumet'eridir. 

Bir gürı hizi hııradan aldılnr . T.,.h" l ı· d b ·ıd·ıı.· · d r.·ı 1 t ·· ku k · k il d k ..:t 
1 

- .. ıı ya, >u ısan an aş verı ıloını t5 ı , yo a ı-cavuz vu - 1 nın eçı ı arın an iyi kır ım mal 1 Ko ferans açıldıktan sonra ıcır• 
tki ay voııard;t çalıştırmak suretiyle ka arapca ve hind ıisanlannı da Malmu··du·· rlerı· ~ ıd ğ d d·ıd·ğ· · ı ı d 125 b ı k, o bb' m u un an mPne ı ı ım yazmış arın an a ya i osu 5 - 5 l Sf"çimine başlandı. Alınan mura 
bir iskel~ve getirf'tPk vapura hin • öğrendim. Bunlarla gayet ı'yı' konu t k B O b d L· h kk ' k t 1 y ı· f b ' fr•' ı . ay smanın un a uır a ı 1 uruş an satı .. ıştır. er ı ;ı rikalar ~rnın teklifi üzerine riyasete . 
dirdiler. Yine uzun bir yolculuktan d k A ti ·· O şurum . arasın a varsa anurı yo ara muracaat et namına Trakya malı yapakla.dan, · sız murahhası intihap edildi. çı 
sonra Afrik:mın MPmhusa iskel,.si· 1 - Alil orada ba,,ka Tu"'rk var· · I" d f . . fıl a. 

1 
mesı aıım ır. kilosu 58 · 59 kuruş ara~ında 180 ci reisliklerden birh•ine de pro ~ 1,, "1 

ne çıkardılar. Etrafı tel örgülerle mıdır ? Vilayetimiz varidat memur mu 1 ,,,. •r 

1 R d H ~
., ,. , ~ ' ' balya satılmıştır. bayan ~fet iııtihap edildi. Profe 'l * 

('t'vrili bir ~ampa tıkadılar. Burada iki k;şi varılır. Bunlardan hi avini eşi ayta oğlu Hdsan kale ~ - d ti ~ıt 
b
. e'?f tlldf.,. • bayan Atet'in ikinci rt"is1ikler .. e t 
ıze yapılmadık işkrnce kalmayoı 1 r_in.in gözü görmiyor . Ôtekiıle işi malmüdürlüğüne, Ergani osmaniyesi ,J ,, .. t'·~ ı -. rsl '4 

du. Ru hal sulhun akdine kadar ıyı olduğundan gelmek istemiyor . malmüdürü Memduh vilayetimiz Kara ...-..ıı •,.. 1ııı........-~ risine İntihabı konferaııs muhıtı · "d· 
höylrce devam etti ve bir gün bi. Ali; tliyle bir temenna yaparak İsalı kazası malmü Jürlüğüne, Karaisa ' , .... Çekirge konferan Si gayet iyi tesirler uy~n Jırmaktl'~ dl :~. ı 
zi serht>st bırakarak memleketimi yanımdan ayrıldı ve merdivenden h nıalmüdüıü Ratip Açıksöz Hadım Kuc!üs: 23 (Radyo) - Beruttan kalmamıştır. Bayan Afet onürııtıt t ~~I 

"t kt ı.. ld 1 ı 23 TEMMUZ 938 I ld d ki toplantılardan birisine riY'
5 

;., 
ze gı mr e sn. est o Jğumuz11 inmekte ol;ırı sevimli yavrularına rnalmlidürlüğüne, :ıpir malmüdiirii .,__, .. -~ >i ril iğine gore; Tiirkiye lrc.k lran· ıe 
SÖ) lediler, serh~sttim. Fakat mem yetişti ve onların kar mi arını doyur- ~adık \ilaydimiz o~mrriye bz;ısr ' Gök yüzü açrk. Hava hafif rüz Suriye Lübnan hükumetleri mümes- edecektir. " ~ 
l•k<te dönebilecek P"'"n yoktu. 1 mak iizere bir lokanl•nın yolunu malmü lürlüğüne, Osmaniye malnıüdü girlı. En çok sıcak gölgede 34 de •İllerinin huzurilc te,rincvvel ayı Konferans, ilk mektep hoc•~ l 

hayatımı kazanmak için yerliltr arası· tuttu . ı Ü Said Dcmirol gündoğmuş meıl ; rece. Gt"celeri en az sırak 20 dere içinde Berutta bir çt-kirge konfe. nın maaşları, latin ve eski yunarıf 
rıa karıştım. Kazandrğım cüı'i bir FUAT NABi ÇOKER müdürlü~üne tayin edilmişlerdir. ce. ransı toplanacaktır. nın tahsili gibi ml"sdelerle nıef 
parn ile ancak hoğazımı doyurabili ,.~------~-------- olacaktır. 
yordunı. Bu va7.İyettc bö1 ı .. ce iki sc· 1 
nf' drvam ~tti. Bir giin oranın yerli B iı k.,ç gü:ıdür lngiliz kul J. o rı· v 1 n 1 n aşk 1 
kadınlarından Merye 11 adında bir ve ktaliçe~i. Frnnsanın 

misafiridirler. Bu mün~ •-•••••••••••••~••••••----• 
zenci kadın ile tanıştım ve kt·ndisile sebetl(' hatırlatalım ki, in 
evlendim. Bu .suretle hayatımı biraz ·•· k l · z11ht t ile ilk dda olarak sıkr hir Hareketltrı· tab·ı·ı gu··tu'"nısem•s'ı sam·ı-

gııız ra ve k•aliçe bir birlerile, ' 
düzeltir gihi oldum. Bir taraftan · k 1 I d L ki aı kadaş!ık tesis ehııİ'-ti. mi ve can .. ~an ola". bu g".nÇ kızın 

sevışere ev t"nmiş f'r ir \'e nı ;ış aıı " " '· 
ben ve diğtr taı aftan karım çalı- ta ·ccu'<h k ;ı rrnda başlar. Prens, mahcup bir çocuktu. Çok berrak gözh·ri uzun kiıpikleıi vardı. 
şıyor, iyi kötü gı-çiniyorduk . Bu az konuşur. hel~ büyüklerin yanında G 

' d Str:t tmore kontonun lngiliz kı al enç prens, o zaııan, bu ş; to· 
evıennıe en şu gördüğünüz on üç hiç ağzını açamazdı, Glamis şato 

1 d O 
hanedanın ile esa!e ı 's'·i bir tarihte ya daha küçükken, on bir oniki 

yaş arın a sınan, on~ıir yaşlarında .suııdaki akıabalarmm arasında da 
Hüseyin, do'-uz Z"şl. arında Hat'ıce, haşlayan akrabalığı vardı. Bu aile. k yaşlarında iken geldiğini hatırladi, 

K " sı ılıyordu. Fak at Eliıabeti kendisi 
ve şimdi annelt'rinin yanında kalan nin kontlarından biri lskoçya kralı ne iyi bir arkadaş olarak bulmuş O va~it şatoda kelebek gi~·i dolaşan 
Leş yaşlarında ishak ve u··ç yaşla· ikinci Robertiu kızı ile evlenmiştir. ı b küçiik bir kız vardr. Ar~asındaki onuna şatonun ahçesinde dolaş 
rında Rukiye dünyaya geldi. Bıın Ond&n sonra.Bu kont ailesi ile kral maya başlamıştı. pf'nbe entarisi hiç gözünün önünd< n 
lardan şu üçü, gör<lüRüııüz şe 1 hanedanı arasında daima sıkı bir iitmiıordu. Elizabet ona şatonun görült cek 
k"lde anaları gihi zenci ve diğer dostluk hükü.n sürmiiştür. Bu hatırasından ElizaLete bah· şeylerini gösteriyor, tarihi hakkında 
ikı küçiik de benim gibi beyaz. G pne bu do•tluğun a" ıetlerı"nden IA . b h'kA I setti. Kiiçük kontes: dırlar . ~ ı ma u nat verıyor, azı ı ayr- rr an· E 

olarak kral ailt>~i arada sır.ıda )atıyordu. Bu konuşmaları ar .. sında - vet, dedi.. O penbe enta 
Bu ~ıral .. ıda Manisada bulunan k ti · t ı· ı · 1 l d K k rı'yı· annem haAıa· saklar .. on arı zıyare e ge ıruı. k 1 k h 1 1 g- Ü o ar ·· Ü 

ailem efradile de muhabere imka · a 1 a a ar a u Y • 
1
• uç 

. O işte, bu ziyaretlerden bı'rı"nde. prens '-'eni arkadaşının yanında, şim· Prens ku··çı·ı·kıu··g· u··nde bu ş t 
nını tt"mın etmiştim. olar; benim J ' a oya 

ha hası beşncı' Corçla beraber Gla. diye kadar duymadığı bir nt>~e v~ geldı· iı· zaman h t d k 1 ı 
mutlaka An~yurda dönmemde israr " & a ırın a a an arın 
ve hatta bıı hususta Hükumetimiz mis şatosun~ gelmiş olan küçük saadd duymaya ba~lamı~tı. birer birer gözünün önünden geçti 
n .. zdinde tcşebbüsata bile giriş York dükü - yani bugünkü kral Bu neşeyi ona, El zabetin anlat. ğini görüyordu. Bu orada. fngilte 

yaletler de vardr. 

Glamis şatosu, b, kikaten, İngil· 
ter enin efsaneleri ile meşhur olan 

yerlerindm biriydi. Makbd mace 

rası burada f geçmiş, kral Dunkan 

burada öldüıülnıüştü. Bugün otur· 

dukları bu salonda vakt;fe Makbetiu 

kamı elleıini kocasmın kanlarına 

boyamışll. Bankonun hayaleti oda

larda dolaşmaktaydı. 

İşte, ilk sevgileri bu tarihi ve 

efsanevi dekor içinde başlayan 1 
prensle kontes, evlendikleri zaman 

Cla tahta çıktıkları vakit de burasını 

unutmadılar. Kraliçenin annesi dai 

ma bu şatoda yaşamış ve bundan 

üç haf ta evvel gene bural~a öl 

müştür. 

Kraliçe on kard~şin dokuzuncu 

su idi mişreı dı altıncı Corç - kiiçük kontes Eli tıklan kadar güzeUiği de veriyordu. redeki her şatodd oldutu gibi ha. 
Artık Anayurda d;'nmek kati .ıo·r.ı;::;~:"""---="!eıcl"!l:w••-• __ ,,..,_ ..... ____ ..,, ... _"9lljll __ ....., ___ ... ___ .,... ..... __ .... ____________ .,....,. __ 191! _______ __ 

Oğruuvay - BolivY~ 
arasında muahedesi 

o'' Nevyork: 23 (Radyo) -
Gvay ve Bo1ivya lıük1imctleri 8

1
' 

sında bir ademi tecavüz ve dost 
muahedesi imzalanmıştır. 

"• Borsa Koıniserliğindest "-d 
.. d to, 

Temmuz 938 sonunda "_1~ Jf ~i 
bitecek olan Bo;sa encümen• ı.ıY /. p 
rinın yeniJt>n intih:1bı 1 Ağtl 1 ~' 
938 Pazartesi günii ~aat 8 defi _j t' 
ye kadar Borsa binasında yıJ;.. Ot 

cağından talimatname mucİ 
rey vermek ve rey almak hB~ 
h;siz Borsada mukayyet tüccar 
isimlerini havi listl! Borsa saloll 
astmlmıştır. 

Borsamızda mukayyet 
ve ikir.ci sınıf tüccarların adı 
günde reylerini verm .. k fitr.re 
sayı trşrifleı i rica olunur. 

~566 24 
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24 Temmuz 1938 

Hikaye 
• 

ELiNLiK 
fNı. turduk· 

'=/J~a;~t~o r--• * Y:an* ·---J; 
da, ınasaların 
sıklığının far. * 

sıyona nak· 
ledildi • Gün 
den güne iyi 
leşiyordu ve 
dalgın zaman k t....... ................................... •••••• ~ .... 

ına varmamış. yüksek sesle konu larında Efdal ismi ağzından düş 
IUyorlardı. Erkek kıza: miyordu . 
i . - Y rın rr at 11y ge'. Hem Nihayet bir gfrı:el mayıs sabahı 
1 ıçin gazeteye ufak bir ilan koydu· başbaşa vererek, hayat arkadaşı ol 
~~ruz, ve hem de seni dostlarımdan mağa karar verdiler. Üç ay sonra 

11 İnin müdürü bulunduğu ticaretha· evleneceklerdi. Efdalin evinde bü· 
neye gönderirim. yük bir düğün faaliyeti vardı. Rana 

Dedi. İse, Beyoğlundan, küçüklüğünden• 
Bu sözlerle genç kızın yüzünde l:eri gözünde tüten gelinlik elbise-

s7suz bir sevinç belirdi. Nazik ya si için, en nadide kumaşlar satın al. 

Türkrozli 

Filistin 
anlaşması! 

Karışıklıklar 
korkunç bir 
şekil aldı 

Kudüs: 23 (Radyo)- Filistini tak 
sim komi$yonu mesaisine devam et• 
mekte İngiliz , Arap ve Yahudi erka· 
nını dinlemektedir. Komisyon azaları 
agustos ayı bidayetinde Londraya 
dönecek ve çalışmasına orada devam 

1 Viyanada Yahu
di aleyhdarhğı 

Yahudi kiracılar 
evlerden k a p ı 
dışarı edilecek 

Viyana : 23 (Radyo) Yahudi 
aleyhdarlığı tahrikat şiddetlendi ve 
genişledi. fakat hükumet tarofından 
neşr edilecek bir beyannameye gö 
re, ev sahipleri yahudi kiracılarını 

kapı dışarı atmak salahiyetini haiz 
olacaklardır. 

Kültür bakanı 

Sahife 3 

Fevkalade Büyük proğram . ...• 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Aşk. Macera, Heyecan, Sergüzeşt filmlerinin en büyüğü, - Büyük, 
Küçük herke;in tekrar tekrar görmek istedikleri 

ve seyrine doymadıkları bir sinema 
Harikası. 

Esrarengiz Dağ 
Üç Büyük Devre - 36 Kısıın 

Hepsi Birden 

Oynayan: Ken Maynard fV.aruf atı Tarzan 

1 

' 
;ııı· 

;~kı.· elleri ile gencin ellerini okşıyd· mış ve elbisesini kendi eliyle dik
mişti. Efdal pansiyona geldikçe : 

- Sevgilim, gelinlik elbiseleri 
mi giyeyim de bir gör 1 diyordu. 

edecektir. A k 
Kudüs: 23 (Radyo) - Mançester · n ara Ya dönüyor 

Fiyatlar: 
Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. Zabitan ve 

b . . - Saat kaçta? ... Yemeklerini 
inio Ilı ' trdrınce de beraber dışarı çıktılar. 
aşa• k al o gece de diğer geceler gibi 
zle· ıtı fi Pansiyonuna kadar götürdü .. 

Lir r,~•aretle b ribirlerinin ellerini sıka
vy~t ı, ayrıldılar. Kararlaştırmış olduk
hrik y2 saatte ertesi günü kız matbaa· 

O
v· • · ~dmişti. Efdal arzusunun yerine 

•Clıril . . d . 
zil~ b eceğıne emın ol uğu tıcsret 

pO' ::~e lllüdürü dostuna bir kart yaza 
ıuo· llıe . ~ızcağızamünasib bir iş veril· 

h•d· Yt sını rica etmiş ve bu isteği de 
rınc . . . M b d k ise lık ge tırmıştı at aa an çı ar 

eJrİ· L- llıaz kızın pansiyonuna uğradı. 
v l\ıt .. 

ıııa lıekı·gıyınmiş bir vaziyette Efdalı 
şeb· ~011

1Y~rdu. Yüzünden seviç akıyor 

0 da crı gülüy rdu Efdale dönerek : 

uıur ıla b feşekkür ederim. Bu akşam 
ahı· liıi dUgünkü ha)ırlı işin şerefine ben 
s'ul· da, avet ediyorum. Ta sabaha ka 
· lrr c11.ıe ı· ır B g ne ım .... 

istik' tııekı C~oğlunda bir lokantada ye-
eli· ,, . 

hrt . 1nı yedikten sonra, eğlence 
tine Crınden birine gittiler. Biribirle 
'ak geceniz hayırlı olsun dedikleri 

ıt 
~k· saat tam sabahın dördü idi. 

~s ~. s~~ E.fJa~ her nedense uyamamış 
' ;l ~nn a~fe}ın uyuyanınca büyük bir 1 
,p ın ıç,· · k · d''" · h. d' 1 burı . Du .. nı emır ı5 ını ısse ıyor· 

010~ ine: Şunmeğe başladı. Kendi ken-
. ,ı 

5Vl( ..._ 1 
ıtıioi ~ h stanbula yeni gelm 'ş bir kı 

1 

r. '•o\ Ulınakla . insanlık vazifemi yap· 
ıei' nrııka~~1~ın. Lakin onu. bu iyiliğim J 

abb' ~.'sır •rıde sal.ıahlara kadar kendi - i 
frS~ .' Ilı i , etmek! e de ynpmış ol<lu- 1 

,., i~ 11ıt d~·anlık vazifemi suiistimal et 
uÇ .. 1Yordu 

feS; 1 ~.. . . 
fe/ ı '.'•%~lhış bir vicdan azabı onu J 

deO 1 ·•~ıt t1Yo·du. Eline bir kalem ve 
.
1
·
10

d1 . ktıı' ~rak kıza bir mektup yazdı. 
1 ~ p .. 1 . • 
;ııı b ; ~ih Şoy e bı tıyordu : "Rana i 
ıiiıJe n 4k.k~dar bir hamive muhtaç i J 

iya;'I 
1k1 ı 'c ın artık, iş sahibi oldun. Müs. 
1Yc h 8'tbest yaşıyabilirsin. Ha· 1 

c•l·•~ n •dr n~ ihtiyaç hissedecek olur- 1 
L- esl!lli biliyorsun. selamlar. n ı1 ancı· '\ııc 

1e~f1 'ktııp ağız Efdalden böyle bir 
oku geleceğini ummayordu. A. ı' 

n., ııı~~nca birdenbire şaşırdı. 
Pans· lubu yazdıx.ı gündenberi 

'f ?-. t 1Yo ıs lıy0,d na uğrayor ve ne de kızı 
sı n· u. 

ır .. 
Qı: 1ıl Bir ~ndü .. Matbaada çalışıyor· 

ri a'· k a doı: e~~nda kısık fakat, heye 
ostl' ~arıs· 1

' ses: " Bay Efdal ça-
l'8it t•:ko~a ieliniz !. diyordu. 
ı " sı il d h 1 . , v ";nç kı e .. ~~ a pansıyona 

fi · 
1 
aııyctı zı, yuzu solmuş, halsiz 

e t- ı ~da kıv e sancılar içerisinde ya · 
üdclıc k·0'ıı Ça:aııırken buldu. En yakın 
.-~ı 1P ., ~ırdıl M Oı $ ~cıkt ar, uayeneyi mü· 
ğU;l ..._ Or: 

1· kaı A,Paııd· . 
en u t dıtııı k ısıt, derhal hastane 

~ı• o a ı· yar • l 'Urı h azım 1 dedi. Kızı 
·bıP' 'k Usu • k . cı ,~ı ij ~ io, keıı '~ . l~niğine kaldırdı· 
3~ 

1 
t ralı cd dısını ameliyata bir 

a•1' ~ 1 ıt;~i Cıtıcdiler, Dokto b''tü 
o'' , sarf d r u n 

loP ~ llıuht e erek hususi tedavi-
'trı cıııcı bir t hl'k · ·· .. . il · "c t.r e ı enın onu-

bı~ . dalin kulağına eğile 
1 ~ .! 1' •hı·· lJ"' in · . 1 •enin .. .. 

I~ · 1tırıde 
1 

onu muvakkat bir 
1 h;ıft a ınabildı .. 

;ı sorını R 
ana tekrar pan. 

Efdal : 
- Rana, ben onları gelin oldu 

ğun gün görmek istiyorum 1 diye 
cevap veriyordu. Efdallerin Galata· 
saraydaki ap ırtmanlaııııda, bütün 
akrabalan toplamış, müstakbel ge. 
!inleri için büyük h•zırlıklar yapı

yorlaıclı. 

Üç ay do1 mu~tu . E.rlesi gunu, 
belediye nikahını müteakip eve gi· 
deceklerdi. Rana, elb'se!erini gard· 
roptan çıkartarak aynanın karşısın
da giyip ç•karıyordu. Efdaline e· 
hediyen kavuşm•k sa•tleri yaklaş

tığı için s•vinçtPn çıldırıyordu. A
partmından g~len oto:no11il, . Ranayı 
belediye götüıecekti. Efdal yukarı 

çıkıp oJasının kapısını vurdu. Fa
kat, ne bir ses ve ne de bir nefes 
vardı. Kapıyı iterek içniye girdi. 
Birdenbire bir çığlık kopardı. San· 
ki delirmişti Rana, üç ay uğraşarak 
dikmiş olduğu elbisesiyle boylu bo 
yuna döşeme üzerinde yatıyordu. 
Pansiyon ·sahibi koşarak doktoru 
çağırdı. Doktor gelince : 
~ BPyhude 1 Geç kalmışsınız. 

Apantisit buhranı neticesinde ölüm! 
dedi. 

fırkasına mensup bir müfreze ile Arap 
çeteleri arasında Deyrüssebida vuku bu 
lan müsademede askerlerden bir Arap 
!ardan üç kişi yaralanmıştır. 

Bahrimeyyit köyüne yapılan laar 
ruzda yahudi amelesinden üç kişi öl 
müş ve iki kişide ağır suretle yaralan 
mıştır. Krk kişiden mürekkep bir A· 
rap çetesi Fişeykılde polis karakoluna 
hücum etmiştir. Müsademe-le polisler 
den bi ve Aaraplardan altı kişi yara 
lanmıştır. 

Otuı kişiden mürekkep bir Arap 
çetesi, Tulkerimden r- aylaya gelmek 
te olan ve içinde kamilen Yahudi yol 
cu bulunan bir otoböse ateş açmış 

bunlardan biri ve muhafız bulunan 
polis ölmüş altı kişi ağır surette yara 
lanmıştır. Bu müsademede Araplardan 
bir kişi ölmüş ve bir yaralı tüfengile 
yakalanmıştır. 

Kudüs • Yafa yolunda bir Yahu 
di ölü olarak bulunmuştur. 

Kudüs: 23 (Radyo)- Kudüs mah 
kemesi tarafından idama mahkum e· 

dilen Abdülhafiz Abdullah ve Mahmut 
Abdullah, Hayfa mahkemesi tarafın· 
dan idama mahkum edilen Mehmet 
mahmul adlarındaki şahısların hakla
rındaki hüküm umum kumandanlık 
ca lastik ve idama mahkum edilen 
Akkadan Milat Hüseyin Keler Kasım 

dan Mehıı:et Abdullah haklarındaki 

Sıhhat "e içtimai Muavenet Vekaleti Konya Köy 
Ebe Mektebi müdürlüğünden: 

Bir yıl leyli olduktan sonra üç yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek üzere köy ebesi yetiştiren mektebimize bu 
yıl 30 tale'>e alınacaktır. Şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - ilk tahsilini bitirmiş veya o derece talısil görmüş olmak, 
3 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmamak, 
4 - Evlenm~miş olmak şart değildir. Evli veya dul olmakla beraber 

(2 - 10) yaşına kadar çocukları olanlar dahi, çocuklarının hür türlü ba. 
kımı temin e<lilecrğine dairbir taahhütname getirirlerse kabul edilirler. Ço· 
cuklar mektebe gelemez. 

5 - isteklilerin haziran başından Ağustos 15 ş i ne kadar doğrudan 
doğruya mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerile birlikte 
aşağıdaki vesikaları eksiksiz olarak göndermeleri lazımdır: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı, 

Lı) ilk mekteb şJhadrtnamesinin •slı veya Lu derece tahsil gördüğünü 
ishat eden fotoğr.flı tasdikli ve~ika, 

c) Tahsiline ve ileride hizmet görmesine engel olacak bir hastalığı 
olmadığına dair vilayet hastanelerinden alınmış sıhhiye heyeti raporu, 

d) Örneği bu ilan sonuuda yazıldığı şekilde kefılli ve noterlikten tas 
dikli Lir taahhüt senedi, 

e ( Çocukları (2-10) yaşına kadar oları dul kad. nlarırı tahsil müd 
delince çocuklaıının anne, kız kardeş, teyze, hala, gibi yakın akra· 
bası tarafından bakılacağına dair taahhütname (evli ve çocuklu kadınlar 

için tahsil müddetince çocuklarına bakacağına dair kocasının taahhütna
mesi). 

f) Köy lhtiyor Heyetinden alınmış ve zabıtacıı tasdik edilmiş hüsnü 
hal varakası, 

g) 6 x 4,5 boyunda dört tane fotoğraf. 

Taahhüt senedi Örneği 
Konya Köy Elıesi Mektebine alınarak tahsil edip mezun olduğum 

da .:ııhhat ve içtimai Muavene· Vekaletinin yahut vali ve kaymakamların 
tayin edeceği kiiyler mıntakasında üç yıl hizm~t etmeği ve bu hizmeti ka 
bul etmediğim veya kabul edip te muayyen nıüd:leti bitirmeden bıraktı
ğım ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak çıktığım veya çı
karıldığı:n takdirde tahsil masrafı karşılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

( Sarih ikametgah adresi ) 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ....• nın bu taahhüt senedi 
mucibince maktuan ödemek mecburiyetinde olduğu 100 lirayı kenJisile 
birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

( ı<efilin adresi ) 9541 
17-24-31-7 

Trabzon: 23 (A. A.) - Kültür 
bakanı Aksu vapuı u ile hareket etti 

Macaristan-Polonya tica- 1 
ret muahedesi uzabldı 

Budapeşte: 23 (Radyo) - Ma. 
caristan · polon ya lıükümetlrı i ara
sında 1925 senesinde akdedilen 
ticaret muahedesinin uzatılmasına 

dair olan müzakereler muvaffaki· 

Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 

bir hale getirilmiştir. 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
1 - Beyaz Zambak (Kay Frances) 
2 - Esrarengiz Dağ (üçüncü devre) 

Telefon 250 Asri 9564 

yetle neticelenmiştir. --------

F elvzi Çakmak İzmirde 1 Adana Birinci şube tahsil 
z:nir 23 (Telefonla) - Genel kur • v. 

may başkanı'Dız mareşal Fevzi Çak j şefhgınden : Mürettip alacağız 
mak buraya gelmişler ve büyük me Ayas Makarna Fabrikası Sahibi Gazete kısmında çalışa

cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

rasimle karşılanmışlardır. Fazıl Ayasın muhtelif seneler kazanç 
Kırk kaçakçı yekalandı vergisinden 2193 lira 84 kuruşu Mi· 

1 

Ankara: 23 (A. A.) _ Geçen adınrla vermediğinde n dolayı hakkın-
bir hafta içinde gümrük muhafaza da istihsal olunan 14/ 51935 tarihli 
teşkilatı, birisi ölü kırk kaçakçı, Haciz kararına müsteniden Mermerli 
dörtyüz kırk altı kilo gümrük kaçağı Mahallesinde kain Makarna imalat· 
ikiyüz dokuz kilo inhisar kaçağı, dört 1 hanesinde mevcut ve 129 puçadan 
kamyon, yirmi iki kaçakçı hayvanı ile 1 ibaret 1375 lira kıymetindeki ma
otuz iki fişek ele geçirmiştir. kine Alat ve edevatının Yarı Hisse 

si haciz edilerek 8 '81938 Pazartesi 
günü saa~ 11 de ihalesi icra edile· 

idam hükümleri müebbet hapse tah ceğinden Belediye ve ilanat bedel
vil edilmiş ve yedi kişide 25 - Jo sene 

!eri alıcıya ait olmak üzere talip o 
!arın mezkur makine ve aksamını 

mahallinde gördükten sonra 0/0 7,5 
Pey Akçası le birlıkte Maliye Tah 
sil Şubesine müracaatları ilan olunur. 

9567 2~ . 27 . 30 

mahkum olmuşlardır. . yeni çıkan kanun ve nizamlar 
arasında muhtelif hapis cezalarına lı·· 

1 YAZLIK _ 
Sinema 

Bu Akşam 

Nevyork Metropoliten Opera
sının Baş Primedonnası en büyük 
Operaları büyük bir kudretle Te 
ganni edc:ı 

Billur S:!sli 

(Grace Moore). 
1, Mevzuu uııumi HarpdPn ev 

velki Aşk, Neşe diyarı olar•k gös 
terilen ve Valslar Memleketi VI 

1 YANA, da geçen f evka ı ale güzel 
ve ş~hane bir tarzda vücu 1e geti
rilmiş 

(İLAHİ MELODİ) 
Şaheserler Şaheserinide takdim 

ediyor cidden büyük ve müstesna 
bir Film. 

iLAVETEN: Paramont Jurnal. 

9562 

Seyhan daimi encüme
ninden 

1 - Osmaııiyenin dervişiye Is • 
sızca Köy yolu arasıııda 2X8 lik 
köprü tamiratı (967) lira 64 kuruş· 
ı~ açık eksilmeye ko'lulmuştur. 

2 - E.ksiltme 4181938 tarihine 
müsadif Perştmbe günü saat 10 da 
Vilayet daimi encümeninde yapıla· 
caktır. 

3 - isteyeler keşif evrakını 
görmek üzere Nafia müdürlüğüne 
maracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (72) lira 57 ku 
ruş müvakkat te'miMt vermesi v.: 
bu işi yapabilecek iktida ·ı olduğu 
na dair Nafia müdürlüğünden alın· 
mış vesıkayı göstermesi lazımdır. 
17-21-25-29 9540 

Beden Terbiyesi kanunu 
Kanun l'l o. .1530 Kabul tarihi : 291611938 

.l\e§ri trırihi : 16 Temnııız 1938 

- Dünden artan · 
G :nel s~kreter il~ lıire reisl!ri, feJ,rasyoalar başkanları n şul:ıele r 

mü lirl!ri g~n~! dir•ktS( tMafı.ıJn intihip V! Bışve'<il tarafından tayin 
olunurlar. D.ğer m ~m·ırlar ve m:i;tahdemler dJğru im doğruya genel di
rektör tarafından intihap ve tayin olunJrlar. 

Madde 7 - Bir V!Y3 dah1 fnl~ sp:>r n·vileri, teknik ve idare bakı
mından birer fe ierasyo:n ba ilanır. F e :lerasyoıların a:! edi Beden terbi
y !si g:nel direktörürıün [istişare h~ydi] nin de müta!easını alm1k sure· 
tiyle yapıcağı teklif üz~ rine Bışvekil tarafından tesbit olun•ır. 

Madde 8 - Merkez istişıre heyeti beden terbiyesi genel direktörü
rünün reisliği altında m~mlekette spor bilgisi v · ihtisası ile tanınmış o· 
!anlar aras;ndan Başvekil tarafından seçilecek beş zat ile Kültür, Milli 
Müdafaa, Dıhiliye vr. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletlerin len inti
hap olunıc ık birer m:i n!ssilden terekküb eder. Kendılerini alakalandıran 
işleri ı m~zakeresinJe ilgili diğ~r vekaletlerin de birer mümessili bulun· 
durulur. 

Madde 9 - Merkez istişare h~yetioin vazifeleri : 
A) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık bü lçeyi tetkik etmek, 
B) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık çalış'Tla proğramını tetkik 

ve tasdik etmek, 
C) Teşkilatı ilgilendiren talimatnameleri hazırlamak, 
D) f'ederasyorıların kurulması ve meşgul olacakları spor şubeleri hlk· 

kında mütalea beyan etmek. 
E) C ene! direktörlükçe kendisine havale edılen bütün işler hakkında 

mütalea beyan etmektir. 
B ve C bendlerinde yazılı işle · hakkında merkez istişare heyetinin 

vereceği karar k•t'ıdir. Ancak genel direktörlüğün talebi veya görülecek 
lüzum Üzerin" bu kuarlar ya Başv~kil veya icra Vckılleri Hqeti tara
fından fesih ve;ya tadil olunabilir. 

Vilô.yrt ıeşktlô.tı 

Madde 10 - H!r vilayet bir beden terbiyesi bölgesidir. Valiler böl· 
gelerin başkanıdır. Beden ter\ııy!sİ iş l eri vılayetlerd e Vd l il~rın, kuılarJa 
da kaymakamların, nıhiyderde nahiye mü Jürlerinin, belcJ iy! teşkilatı 
olan köylerde belediye reislerinin ve diğer köylerd! m1htarların idare v• 
mes'uliyeti altındadır, 

- Sonu Var - 8303 

1 



!'a'hıfe : 4 

Seyhan Defterdarlığından · 
lcadiye mahallesi No. 17 Bir odalı ev Senelik 

Türksöıü 

Seyhan P. T. T. mü
dürlüğünden : 

24 Tf'mmuz 

BELEDİYE İLANLARI 
AlicJeJe mahallesi 
Kireç ocağında 

Ada parsel 
80 9 . 93 No. Kerpiçtt>n mamul bir odalı ev 

muhammen kira 
15 Lira 
20 

1 
Adana - İstasyon arası pcsta '-------------------------------_,, 

nakliyatı kamyonetle ve bir sene 1 
4 Hektar tarla 20 incir 2 dut 9 zeıdali 17 zeytuo ve eşcan 

saireyi havi. 
18 

Mirı.açt:lelıi 124 Döniim bağ -
çe yeri ile l>ir ev 

Tarafları umumi vol ve Sc.it 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. 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin birer senelik icarları açık artırma suretile 29/Teınmuz/938 
cu na giınü saat on birde Defterdarlıktaki Komisyonda yapılacağından isteklilerin müracaatları .9524 14 - 24 

s~yhan Vılayeti Vakıflar Mijdürlügü·ıden: 

Bedeli 

Lira 
95 

369 

465 

Teminat 
keşfi parası 

K. Lira K. 
35 7 20 

mevkii 

karşı yaka 

belediye 
kapu No . -

cınsı vakfı 

80 27 7 5 panıuk pazarı 

15 rlükkan mazbut hin
di ŞıhMuratVakıf 1 

Han Mülhak Ark 

oğlu. 

15 Yekun .. 

Vakfa ait yukarıda yazılı akarat 27 ;7/938 çarşamba güııü saat 10 da 
i ale edilmek üzere vakıflar idaresind~ mcvcııt keşiflı ri mucibince tamir 
leri eksiltmeye konulmuştur. lstcklilrrin saat ve ytvmi mezkurda vakıflar 
ida usindc müteşekkil konıisyona~üracaatları . 

20 - 22 - 24 - 26 9549 

Seyhan defterdarlı
ğından : 
Seyhan nehrinin sağ sahil sul .

ma kanalı g11zergahı11da yıkılan ev 
ı~rin enkazı muhammen bedeli olan 
190 lira 35 kuruş ve on parça kar gir 
ve iki ahşap evin yıktırılarak enkazının 
kaldırılması Muhamman bedPIİ olan 
2890 lira üzerinden açık artır 
mağa çıkanlmıştır. isteklilerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde temiMt ak 
çasile l!Ağustos/938 pazartesi gü. 
nü saat onda Defterdarlıkta tcıpla
naoan Komisyona, faıla malumat 
almak isteyenlerinde her gün milli 
Emlak kalemine müracaatları "·"· 

16 - 24 9536 

müddetle 26 7 938 tarihinde ı 
! Salı günü saat 10 da ihale edil 1 ! mek üzere 12 7 938 den itibaren 15 j 
j gün müddetle açık eksiltmeye çı 
1 kar.J mıştır • 1 

İhale St yhan P. T. T. müdürlü-
1 

lüğü binasında komsiyon huzuriyle 
yapılacaktır. Eski bedeli 160 lira 

tahmin bedeli 150 lira muvakkat 
teminat 135 liradır . 

Her gün tren ve posta sefer 
!erine göre merkezden istasyona, r 

istasyondan merkeze posta'arı gö· 
tiirüp getirecektir . Bu işe girmek 

istiyenlrr teminatı idare veznesine 
teslim ve makbuzunu heyete ibraz 
etmelidir . 

Şartnameyi görmek ve daha zi· 

yade malumat almak istiyenlet in 

tatil günleri ve saatları haricinde 

Seyhan P. T. müdürlüğü kaltmine 
müracaat etmeleri ilan olunur . 

13. 16. 20. 24 9517 

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

lıı--o -o,_,__K T_o_R_ Doktor 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şu besi ) a rıında 

Müslüm apartmanı 
Hctsl ti larıı . ı hrr gün sal ah sacl 7 dt'n 12 )'e ve 2 den 6 )'a kadar kabul 
t:der . 

[ Salı günleri öğleden sonrcı Parasız ba \ılır] 
9 26 

1 ! 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey ınaha lesi Ordu Evi civarı Savatlı 

1 
Bay Halil evi 10--30 9531 

1 1 
9521 

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

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden : J 

Tan lokantası 
Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 

Sayın müşterılcrini memnun etmek İçin bütün malumes·ni yenileştirmiştir. 
Memleketç tanınmış en uita a~çt başının hergün taze olarak hazırladığı 

nefıs el Sebz~ ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 

birtarda lır. Ve her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemn1el servis. 

1 - Tan ab nelerine yüzde 20 tenzilat 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı al:unelerin evleıiııe arzu edildiği takdirJe 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 12 - 13 9498 

Adler ... Singer .. Adler .. 
Dünyaca tan1nmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletler=mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

ınuhakkak görünüz 

Satış deposu Hükumet 
•• 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telef on: 168 

19-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

1 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili basebile 20/ Tem· 
muı/938 tor: hindrıı itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fiyatlarla satı· 

la ağını ilan ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 8.5 Cm. 36 Metre 672 

il tt 6 90 
" 

36 
" 

701 

.. .. 5 l:i5 
" 

36 
" 

709 

.. " 
5 90 • 36 .. 739 

Arslanlı .. 2 90 .. 36 
" 

740 

1 - Yu:..arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve şatışlara o/o 2 

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

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

ıniistenittir. 9556 

iK\ UJIM113'AU~A 
CAN KUD.TAQIQ. 

·~· · 

T. 
fi, 

• 

1 

1 

1 - Yansen planı mucibince Atatiirk parkı içeı isinde muayyen m• 
halde yapılacak olan yüzme havuzu (Pisin} inşaatı ka, alı zarf usulilt 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bed~li 18345,25 lira, muvakkat teminatı 1375,89 lı 
radır . 

3 - ihalesi temmuzun 28 inci perşembe günü saat 10 da Beledi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmtye girmek İsteyu.ltrin ı hale terihindcn evvel, evvelcl 
yapmiş oldukları işleri bildirir bir istida 1le Belediyeye müracaat ctP1t' 
leri mecouridir. 

5 -·Proje ve şaı tnamesi Fen lşleı i Müdürliiğündedir. isteyenlere ~ 
kuruş mukabilinde verilir. 

6 - isteklilerin ihale günü saat (8) e ~adar teklif 
diye Riyasetine vermeleri ilan olunur, 

13 - 17 - 21 - 25 9522 

TURY.J)'! 

ZIRA&if.BANmsı 

or. Mı1zaff er Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

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

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acant .. sı hükumet caddesinde 

ÖMER . BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : n ~ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
20 80 ı 

·-----,~----_____________ __. 

"d~"' Umumi neşriyat mu 

Macid Güçla 
Adana Türksözü m•t 


