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Sovyet • Mançuko askeri 

Kur.ıluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SlY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

z 
arasında ateş 

Vaziyet çok gergin, siyasi 
mahfeller endişe içerisinde! 
Fengov adasına çıkan Mançuko 

askerleri dün tevkif edildi 
S Tokyo: 25 (Radyo)
ovyet.M•nçuko askerleri 
~'.asında vu~ ua gelen " 

fcJ~disclerden siyasi mah· 
t· er endişeye düşmüş· 
ur y . 

k · azıyetten çok kor-
ulrnaktadır. 

Almanya 
Rusya ile 

! anlaşamaz! 

~ .................................... . 
Suriye-Lübnan 
muahedelerinde 
değişiklikler! 

Berut : 25 (Hususi) -
Siyasi mehafllde kuvvetle 

söylendl§lne göre Suriye · 

Fransa ve LUbnan muahe 

delerlnln hemen her kıs

mında mUhlm de§lşlkllkler 

yapılacaktır. Bunun için * 
Suriye muahedesinin şlm- * 
dillk tasdikine lmk:ln yok ~ 
tur. ! ...................... ...._ ........................... . 

Hatayda Hadiseler 

Suriyeli Milis askerleri 
hala rahat durmıyor 

Suikast yapmak isteyen milisler 
bir Türk neferini görünce 
Antakya: 25 ( Hususi muhabiri· 

miıden ) - lskenderun-Karaağaç yo· 
)unda Suriyeli Milis askerleri tara· 
fından Eti Türklerinden lsmail ve 
kardeşine karşı bir suikast tcşebbü· 

sü olmuş isede o esnada yol üzerin· 

kaçtı 

M Moskova: 25 ( \. A.)
ik~nçııko kıtaalına aid 
il· rııotorlu bır sr.n•lal 
S · Usur nehri üzerındeki 
a~VYet 1 e ·e aict Fengov 

•sına ı·ıkan altı fl.lan-

Bcrlin : 25 {Redyo) - Parisde 
inli~ar eden "Revue de deux Moıı
des., gazetesinin garib bir ifade ıle 
Sovyet mahkemcsıni anl•tırken "t!er. 
!iner Tageblaıt,. gaıel"i de bunu tah
lıl edıyor. Frans:1.ca ı<oınnn 1 ık gazete 
si, kurşuna dizilen Marşa! Tuchat. 
schxskı ve maiyeti, erkanı Alman 
hizmetıni gören kimseler olduğunu 
ve St•linın istikbalde bir Alman ve 
Rus iltıfakına göı yumacağını iddia 
etmekdedır. "Berlıner Tagebl•tt" ga. 
zetesi Bu Fran ada ikide bir Alman 
gizli Rus siyasetinin mevcud bulun· 
dul!'una dair söylenen sözlerin asılsız 
olduğunu ve doğru olan bir şey varsa 
Alman ve Polonya anlaşması v~ Al· 
man ltalya komünist aleyhinde •llan 
muahedeler gösterilebileceğini işaret 
etmektedir. 

Şehrimizde mües-
sif bir kaza 1 

de bir Türk askeı inin gôrünm .. si ü
zerine milisler teşebbüslerini mevkii 
fıle koyamadan firar etmişlerdir. Mi· 
!isler aranmaktadır . 

rMareşalımız 
Çakmağın 
ziyaretleri Çuk . . 

~ 0 askerı o cıvardtın 

1 
•çeıı b'r Sovy~t san-la 
nı 

S >leş a~rnışler ve 

1 ovı-ct hudud nıuh ,fıı-

1"'1 hu altı askeri yaka 
·lrııa" 1 ,a muvaffak olmuş· 
••dır, 

j- Tokyo: 25 (Radyo) -
ı.ı"Pon hükumeti Sovyet
ıi~nçuko-Japon mümes
k cr~nden m 'iteşekkil bir 
~Ornısyon teşkil edil· 
""esı . Ye : nı ve hududların 
Sin~·den tesbit edilme. 
p arzu etm~kterlir-Ja· 
Mon hükumeti bu teklıfi Japon Ba~vekll yoKonla 

0•kova kükumetine bildir i~tir. 
Çoklarıon Baş vekili Konoye daha bir 

teklıllerde bulunmuştur. TUZLADA BiR DENiZ ı<AZASI 

-----------
Mektep kitapları kadını kurtarayım Bir 

derken boğulan adam fiesab, Hendese kitabları 
bastırılıyor 

1 lıkınekteplerde bu sene okut~
~cak hesap, hendese kitapları için 

b,'taınektep Muallimleri arasında 
ır ııı .. h Usabaka açıl ıııştı. Muallimlerin 

Makinist 
arasında 

Mustafa 
nasıl can 

dalgalar 
verdi? 

k~ıtla.dıkları kitaplar Ankarada ted· 
edıl niş ve biri seçilmiştir. 

kit Müsabakayı kazanan muallimin 
na ab~. bugünlerde Devlet Matbaası
t~ıı!0n.derilip bastırılacaktır. Bu ~u · 
d kıtaplar mekteplerin açılmasın· J 
an k ço evvd satışa çıkarılacaklar. 

Pazaı tesi günü Tuzlada çok 
feci ve müessif bir hadise olmuş ve 
şehrimizin tanınmış ve sevimli ma· 

kinistleıinden Cabbar oğlu Mustafa 
bir kadını kurtarayım derken ken· 
disi dalgalar arasında can vermiş· 

'--------------------
akibeti ' • Şuşningin 

~Ski avusturya başvekili 
ctleyhindekicereyan büyüyor 

gazeteleri; onu 
olarak tavsif 

adalet 
ediyor 

katili 

cı~9"1Yana : 25 (Radyo) - Vlyanada blldlrlidlğl gibi Vatlkanın 
anı • • 

llııııı 11 • Oservatora Ramano ,. gazetesinin Eğerland, klllsa 
~;ıı b inden öörendlğloe nazaı-an, mevkuf bulunan eski Avustur
~illl 8 fVekııı Dr. Şu~nlg , ilk zevceslnden oıan oğluna bir 

dey 
~cırı 111 e tesıım m aksadlle Ba-

tir. Bu hususta aldığımız malum'' 
aşağıya yazıyoruz : 

Siptillide yeni demir hanrsahi · 
bi Mustafa ve ortağı Ali oıtl Me· 
med yanlarında aileleri olJğu hal· 
de Pazar günü sabahleyiı Adana· 
dan kamyonla Tuzla ahiyesinin 
kendinepek mevkiinde .ala boğa. 
zına gidiyorlar. Burad deniz ke· 
narında bir tarafta ,cekler diğer 
bir tarafta kadınlar !rleşiyor ve 
öğle yemeği hazırJ , na başlayor
lar . 

Mustafa yanınJilerle beraber 
kenarda balık turken diğer ta· 
raftan bir kaç kail da kuytu bir 
yerde banyo alm için denize gi· 
riyorlar. Biraz nra bir çığlıktır 
kopuyor. Ônd Mustafa olduğu 
halde bir kaç k denize atılıyor ve 
ilerlemeğe baş:>r. Memedin ka
rısı dalgalarl boğuşuyor ve bir 
tesadüf kendi' kenara fırlatıyor. 
Mustafa ise cralar arasında deni· 
zin dibine vor. çamurlu balçı 

ğa saplana• boğuluyor. Bir müd· 
det sonra edi dalgalar kenara 

•111.. 'lera Fuggerla evlenmlş-
1,r,;1 NasıonalsozlAllstıer 
denberl\dan habsedlldlğl gün
ldıle~ •ğŞuşnig kendisine hayatı ba!ış. 
~•dct. e •ne emin olmadığından mu
t•pıJ,~atı hakkında hiç bir hayale 
c uşnigi~mıştır. Viyanada, herkes 

Üç Kişi bir adamı 
öldürdüler l 

atıyor . 
Must2ın cesedi evvelki gün 

şehrimize-tirilmiş ve dün akraba 
ve dost! tarafından kal<lirılarak 
gömiilmır · C!tıne d bır mahkemeye sevk edile· 

Y~ rnaı·tr açık ve kati bir düşünce. 
2•rnanı~ _değildir. ~Şuşnig hükumeti 
Ver;), n .d~ Nasionalsozialistler için 
ltieJetin '~am Çezalari ve bu mehke
Yet ihr e şekılde cereyan etdiği ga· 
ecCkt;:"'a'!ll~ bir surette tetkik edil· 

b
nigin h. utun fırka gazeteleri Şuş · 
• k •reker b. , ş a bi 1 ır adalet katılınden 

Değirmendere köyünde oturan 

Hasan Çavuş oğlu M•hmed, kardaşı 
oırtr.nrının r<shınetini diler, 

geride ın ailesi efradına baş sağ· 

l 
lığınd~lıınuıuz . 

B.ües~if had'.senin Karataş 
ı Plajır'lduguna daır bır şayia çı · 
1 karıtır. Hadise yukarıda yaz. 

Bir furunun beton döşe
mesiniu çökmesi!~ iki 

kişi yaralandı 

Dün öğleden evvel saat onbir 
de ş~hrimizde çok müessif bir kaza 
olmuş ve biri agır diğeri hafif su
rette olmak üzere iki kişi yaralan
mıştır. Bu hadise hakkında aldiğı
mız malumatı aş ağı ya yazıyoruz: 

Siptilli civarında demirci hüs~
yinin furununda y•pılmakta olan ta
miratı gö~den geçirmek İsteyen be 
lediye in~aat muakkibi Ahmed Ôzü 
pak, bu tamiratı yapan usta Mus. 
t~f.a vr .bir ~?C amele üc metre 
yukseklıktekı beton döşeme üzerine 

çıkmışlardır. daha tamamen kuru
madan kalıbları sökülmüş olan be 
ton döşeme ağırlığa dayanamıyarak 
birdenbire yıkılmış Ahmed Ôzüpak 
başından biri ehemmiyetli ve dığeri 
hafif, usta Mustafada hafıf surette 
yaralanmışlarJır. 

Hadise mahalline belediye baş 
tabibi. zabıta yetişmiş yaralıların ilk 
tedavisi yapılarak hemen memlek~t 
hastahanesine gönderilmiştir. . 

Bu müessif hadise hakkında tah 
kikata devam olunmaktadır 1 

' 

• 
Antakya: 25 ( Hususi muhabiı i· 

mizden ) - Kudüs Konsolosluğuna 

1 

tayin edilen Antakya Baş Konsolo
sumu• Celili Karasapanın yerine 

lı _ı_sk_e_n_d_e_ru_n_K_o_n_so_ı_o_su_m_u_z_B_a,y·-F-e-th_i_ tayin edilmiştir . 

1 Romanya Ana Kra .. 1 

}içesinin cenazesi 

lzınir: 25 ( Hususi ) - Mareşal 
Fevzi Çakmak dün Çeşmeye gitmiş 
ve akşam tekrar lzmire dönmüştür. 
Mareşal bugünde Borno~ada bu 
lunan Lise talebe kampını trftiş et. 
miştir . 

ı 

Krallçe Mari 
Bükreş : 25 (Radyo)- Merhum 

Ana Kraliçe Marinin cenazesi bu 
gün büyük merasimle kaldırılmıştır. 

i Parasız ya
; tılı talebeler 
İmtihanlara 1 Ey
lôlde başlanacak 

Bu yıl, Kültür bakanlığına 
bağlı lise ve orta mekteplere 
parasız yatılı olarak alınacak 

talebenin imlihanJarlna bir ey
IOlde başlanacantır. Bakanlık, 
kazalerda bulunen orta meklep 

talebesini de imtihanlara gir 
meslnl temin için orta mektebi 
bulunan bUtün kazalarda da 

ı.ııtihan açacaktır. Her yıl meccani 
leyli talebeden orta mektep ve lise 

lerde mezuniyet imtihanı verenle;
sayısı kadar leyli meccani talebe 

F rankistler büyük 
bir zafer kazandı 

alınmakta idi. 

Bu suretle haddi zatında 1000 
kişilik meccani '.leyli talebe kadrosu 
na vaziyete göre 300 500 talebe 
alınabiliyordu. Kültür Bakanlığı oku 

mak isteyan, fakat maddi imkansız 
lık dolayısile okuyamıyan fakir talebe 
nin daha geniş mikyasta alınabilme 

sini teminen 1938 büdcesine koy· 
muş olduğu tahsisatla bu yıl 1500 
meccani leyli talebe alabilecektir. 

400,000 Nüfusluk bir bölge 
Frankocuların eline geçti 

Madrit 
Salamaııka: 25 (Rad· 

yo)- Valansiya cephesin 
de birçak tepe er işgal 
edilmiştir. Düşmanın mu
kavemti kırılmıştır. Cum
huriyetçiler fena halde 
püskürtülmüşlerdir. bin· 
lerce esir alınmışlır. 400 
bin kişilik Serema bölge 
si Frankistlerin eline geç 
nıiş bulunmaktad ır. 
Madrit: 25 (Radyo) -
Mldrit Frankıst tayyare 
ler tarafınd an şiddetle 
bombardıman edılmiştir. 
Şehre 500 kadar obüs 
düşmüştür. Obüslerd~ıı 

üçü H a v a s aj.ınsı 
büresuna isabet etm•ştir. 
Şehirde 200 kadar ölü 
500 kadar yaralı vardır 

barselon: 25 (A.A.)
Resmi bir teblig-de estra. 
madura cephesinde Fr.n . 

bombardıman edildi 

Benaral t'ranKo Karı•ııe ucraDer 

Bu imtihanlara girmek isteyen 
talebe 27 Ağustosa kadar bakanlı· 
ğa veya kültür direktörlüklerine 
müracaat edebilecektir. Müracaat· 

lar için Türk olmak, lise ve orta 0 

kul talimatnamesinin her sınıf için 
tesbit etliği yaşlarda bulunmak be
denci', ruhca, hastalıklı, saka; ve 

kusurlu olmamak, okutawıyacak ka· 
dar babası ve anası fakır olmak, ze. 
kası, çalışkanlığı, ahlakı talebe bu
lunduğu oku1c• t•sdik edilmek sa rt 

' 
olacaktır. Fakir olanlar şehirlerde 
ise ler Beldiyelerden, köylerde ise· 
ler köy ıhtiyar hey,tlcrinden fakir 

olduklarına daır vesib alacaklardır, 
l.nt ih•nlar l Eylülde oa)lıyacak ve 
üç giin de•am ed~cı kt:r. 

imtihanda .1ynı derecede muvaf· 
fak olan talebeden ş~lıit çocukları 

Ve kend'. ş_ey olmadığını yaz:nakta 
k ısını ,. 1 • ıı.çırıııakt mut ıış surtte suçlu 

adırlar. 

Osman ve Ali çardak mevkiinde bir 
darı tarlasını sulama meselesinden 

çıkan kavgada avni köyde oturan 

Mustafa oğlu Veiiyi av tüfengi e 
öldürüp meçhul bir semte kaçmış 
!ardır. Bunların yakalanması ıçın 

janda ı ma devriyeleri çıkarılmıştır, 

1 
dığı yerde olmuştur. Plajda 
meJ tahlisiye vesaiti her hangi 

1 bi,ı:anın vukubulmasına manidir. 
kistlerin guadeniyeyi geçmiş o!dukla / yarenin 
rı şark cephesinde sekiz Frankist tay dir. 

düşürüldüg-ü bildirilmekte· 1 

üstün tutulacaktır. imtihan sualleri 

Bakanlıkça Vilayet ve kaıalara 
gönderilecek ve kazananlar teslıit 

1 
edildikten sonra gazetebrle ilan o· 
lunacakttr. 



Sahife 2 (Türksüö.z 
J 9 ... -

SANAT V ADISINDE 

Kemal Ressam 
Zeren in 

r Ş~hıüır hab~ırD~ırü l 
Adananın sıcak kaldırımlarını 

ve Halkt-vinin kılgın kumlu yolunu 
gt"çip te üst salonunun rengarenk 
dt"koru içine girince kendimi çölde 
bir vahaya ulaşmış zannettim. 

Düdük ÇAian çıplak Afrikalıhrla 
sahildtki Çinliler varsınlar bu çöl 
cennetini paylaşa dursunlar, gelin 
biz 5izinle soldaki ve nihayetteki 
ilk odaya girdim: 

En yüksekteki tablo Atatürkün 
ne/e ve sıhhat taşan en sevimli yü
zünü bize canlandırıyor. Yarında 
Celal Bayar da diri ve güzel yal 
nız iki poı trede de fazla rektöşlu bir 
fotoğraf kokusu var. Ayni duvarda 
en güzel ve muvaffak eser şüphe
siz ki krizantemlerdir Vazodan ve 
çerçivesiııdf'.n fışkıran en canlı renk
lerle ve- çok mahirane bir ışık göl· 
ge tevziile yapılmış modern bir ça
lışma olduğu Lelli .. Aııkara kalesi 
biraz sert fakat o nisbette güZt'I ve 
kuvvetli. Aşıklar yolunun yolcuları 
da dekorun bütün cazibesini bize 
kadar ge1iriyorlar... Şimdi geriye 
dönünce göreceğimiz bitm . miş bir 
tuval karşısında! ız "inkılap çocuk 
ları,, ırc!a irıkılap çocuklarımızı bu· 
labilmck için besbelli re-ssarnın ken
disi olmak lazım!... 

Nar deresi hoş bir peyzaj, fa 
kat Rumelihisarındaki renk armo
nisi daha us1?Ca olsa gerek. Krokıleri 
size lııtakıp bitişik odaya geçiverelim; 
Ortada at üstünde g~lini gttin nle- i 
rin rrngarenk ahı>ngine uymamak, 
gtlinin cazib< sir.e k<: pılmamak müm. 
kün dı:ğil b ;naı naleyh muvaffak bir 
re~iın diyd.ı iliriz . Yalnız ressamımız 

kırmızı rer.klerini paletine Liraz da 
ha hasisçe sıksa tuvall~rini n ve gÖ'z· 
lerinı izı n hazzını daha cömertçe ver· 
miş olmaz mıydı acaba ?.Kızkule!İ gri 

sergisinde 
,_. ..... _. ...................... a.. ..... _. ... _.._ ... _. ...... lll!l!Jl_.!BS&&, 

Borsa 
ve çok sevimli bir sanat eseri. Ar- 1 Ağustos 938 de Baklalı köyünde oturan Veli oğ 

navutköy burnu boğazın bütün yeni seçim yapılacak lu Mehmet, oğlu Emin, Mehmet oğlu B" b l d" 
güzel efesini bize bir zerre kaybet- Cabbar, kardaşı kara Hacı, Cabba ı ınası e e ıye 
medtn getirebilwiştir. Maden plajı Müddetları 2'>1 temmuz 93b de rm tutması Antepli Cumali ve çav . nince eksiltmeye 

imiş! \ Ote1 ve konserhol •• Sebep • 
encumenı ne 

.. 
encume-
konuldu 

da canlı. cazip ve plajdakiler kadar bitecek olan borsa encümeni azala dar Mehmet oğlu Hüseyin ayni köy j 
rfiri ve güneşlidir. rının yerine 1 Ağustos 938 pazar de tarlalarında ekin biçmekte olen Atatürk parkının yanında yapı · 

Sultansellm avlusu. Küçücük çer tesi günü borsa salonunda seçim ya . lbrahim oğlu Ahmet ve Durmuş 1 )ac,ığını evvelce yazmış olduğumuz 
çivesine ptlc bü}'ük bir fikir ve e- pılacağı haber alınmıştır. oğlu Cumaili bıçakla vücutlarının büyük otel ile konserholun yapıl· 
mek sığdırabilmek hünerini iddia Borsa umunıi katibi muhtelif yerlerinden yaraladıkların· ması belediy~ encümenince eksilt· 
ediyor bize.. Büyükada iskelesinin Borsa umumi katibi Süfeyman 

1 

dan yakalanmış ve haklarında kanu- m<"ye konulmuştur. 
sanatım bilmrm ama sevimli .. Ni- Sergici birbuçuk ay mezuniyetle is· ni takibat yapılmıştır. yaralılar şeh 
zam yolu, Prnarkoy höprüsü bir~i- taobula gitmiştir kendine bu müddet rimize getirilerek men leket hastaha 
rine biç benzemiyen biri apaçık ve içinde ticaret vesenayi odası umumi nesine yahrılmış~ır. 
aydınlık diğeri ko) u bir admosfer katibi Taha Tor s vekalet edeçek- 1 Sepette neler çık h ? 
içinde fakat ikisi de canlı ve kuv dir. Dörtyoldan Adanaya gelmekte 
vetli, natürün mübalaga ile bize Ekmek fiatları olan tren yolculanndan Ali karısı 
uzatılmış nıuvaffak iki intibaı ... He}· Huriyenin Toprak kalede bir ihbar 

Ekmek narhı bu haftada tema 
beliden görüren kör-üklü deniz ve üzerine yanındaki sepeti muayene 

d. d men ibka edilmiştir. Buna göre bi · 
Büyükadadan Heybeli ve ığer a a· edilmiş ve içerisinden muhtelif renk 

Hapishanede zengin 
olan h~ydut 

!arın göıüı üşünü tersım e en ı i Ü- de 33 metre 40 santim kaçak ipekli . d 'k b rioci nevi ekmeğin ki1osu 9, ikinci ı 

k ld B d k nevi ehmegin kilosu 7,5 kuruştur. k k A M )Ük eser de Pf güıe ir. ura a . i kumaş bulunarak müsadere edilmiş I Matuş a es i vusturya aca 
madendt. biı akşamın melalile bir ve kendiside adanaya getirilerek ristan tebaasından bir hayduttur. 
de Haliçte kış sahahının şirinJ; ği sa- j hakkında tutulan tahkikat evrakıy1e l Soymak maksadiyle yirmi defa tren. 
n atkarın dimağından süzüldükten serginin en güzel ve artistık çalışma adliyeye teslim edilmiştir. leri yolacan çıkaımak suçuyla itham 
sonra bize kalan natürün en pür kıs- landır. Pınar deresi ve servileri çok Bölge sanat okullarının edilmiş ve Budapeşte mahkemesi, 
mı olac&k ki aslından daha rahat kuvvetli renkleri içinde fışkıran hakkında idam kararı vermiştir. Fa-
bir zevkle seyrine doyamıyoruz. ve gözü kamaştırcın inci gibi bir re imtihan günü kat haydudun tabiiyeti meselesinde 

Tablo bir bakımdan da tabiati sim. Çobanın aşkı cidden anlaşıl- Bölge sanat ve inşaat okullarına çıkan beynelmil<"I bir ihtilaf yüzün-
ay<iğ1mızın ucuna kadar getiı en tılı- maz bir muamma halini a~ık çobana girecek talebelerin imtihanları 20 den bugüne kadar idam hükmü in-
sımlı bir düı~in fakat öyle de bir bırakıp geçelim. Bayan 1eınan etiketi Agustos cumartesi günü saat dokuz faz edilem, miştir. Haydut şimdi Bu-
diirbin ki sanatkarın zevkini ve ni taşıyan yrşil gözlü kırmızı kız l da Ktittür direktörlüğünde yapıla· dapeşte hapishanesinde para ka· 
görüşünde ki husu~iyetini de katış· \ her cihetten h1tif ve canlı bir patre caktır. Şimdiye kadar bu okuUara zanmakla meşguldur. Na. ıl mı? çok 
tlrdıkt ~n sorır a yug~ uru'up yeniden 

1 

girmek üzere müracaat edenlerin 
1 

b 't " Adarım Hinstos yolunda sanatkarı ası ··· 
h ık d · ı · b' t b" ·· sayısı ~ekizi bulmuştur. M t k I" h 1 1 nı yaz a e ı mış ır a · ıat paıçasmı gos. yine bir renk ihtilali içinde buluyo a uş a evve a a ıra arı · 
term bir düı bindir. işte lu katıştı- ! ruz. tatlı bir mübalağanın kemaline Belediyece cezalandı- mıştır. Amerikalı Hart bu hatıraları 
rnbilmrk hüneri dir ki sanatkarı tabi - ermiş bir resimdir bu .. Işık, gölge· rılanlar 300 bin dolar mukabilinde satına l -
atın mukallitliğin<len kurtarıyor, tab- nin ve koyu, açıkların yayı'ışı. so Dükkanlarınt pis tuttukları görü 

1 mıştır. Bundan başka şimendifer ka-
loyu fotograf carrıidliğinden çıkarıp vuk ve sıcak renklerin tevzii tama len kebapcı Kamil, Yunus. Hasan zalarımn önüne geçmek için icad 
sanat haliııe yiikseltiyor. mrn m~rntıki bir araştırma mahsulü ve Recep ile Arpacı ve kepekçi eitiği bir aletin ihtira beratını bir 

Epeyi bir vak tınızı aldım ama olduğundan tabloya çok şryler ka- olduğu halde dük kamuda üzüm ve lsveç şirketine 100 bin dolara sat 
şu karşı ki rnnuncu salonada bir giı e zandırmışdır. Güneş banyosu ve buna mümasil mey_ve sa ttı2'ı 2örü- mıştır. 
limde sergiyi t•nıı<'nı gezmtş vıatuu l kumsal de gozeı şey!er. len lsmail oğlu Mustafa b· lediye 

..ı • ı k · d.. ı 1 d k ı z Sevinç delisi ve müsaauenız e ocaman resım ~n , Bütün resim erin e ema e ce üçer lira para cezasıyla cezalan 
başlayalım: Ege kızlarının dü~ünü gü mni tabiatı çok canlı, herkesin gör· dırılmışlardır. 
zel bia kompozisyon çalanlar oyna· düğünden daha renkli gördüğür.ü *** 
yanlar btp muvaffak otuyorlar. Bil. ve bu ekzajere edilmiş intibalarırı Eski Buğday pazarında fırıncı Meh 

hasrn otta)·a atılmış iki figürün sağda hı.zede kuvvetle his ettirebilmek 

a har.gi içinde ne güzel biı akş;ım .. 
Kemr.rli sokaktaki taş duvarların ve 
havanın renk oyunları ve desen 
(çizgı) güzell i ği göz ;ılıyor ... 

Ada s~ hıl inde sudaki akis!eıde 1 
medin noksan tartılı ekmek tarttığı 

1 ki tuıuncu şahoılısı \Ücurunun kıv 1·çı'n bir çok defa renkleri rzen fı r h kk d b 

1 

görülmüş ve a m a za ıt tutul-
rılışında ve )Ü.~~~deki genç neşesin . çay da bırakJp spalülle çalı~tı~n .. r muştur. 

lngilterede Vindsorda, Yedinci 
Edvardhastiınesi baş h iık\mi,bir gün, 
uzun zamandanberi hastanede tecla 
vi edilmekte Jlan 69 yaşında To 
mas Karpantere hastalığının gt'çti 
ğini müjdelemiştir. 

çok muvaffak olunmuş tülün resim 
de bir sa) fiyrn ir, i<,e fernh \:erici 
ışık bolluğu !'f ı i liyor ki rf'smin en 
muvvaffak t aı afı da bu ... Karşı du-

de ıat.loı un tutun kudıct ve muvd ve istediğire muvaffak olmak ıçın ca K k h k f.., • 
f< ki}t1 iri tc0pla)C1tok meıkezi sikelti bartma deyectk kadar bol ve kat let aça ayvan es ıg~~~n 

ni trşkil ediyor. Şrrbet dağıtanlar l boya saıftttiğini görü)oruz. Tablc 1 Palancı Mustc.fa adı.oda ~ırmın 1 

t d f Çalan .. J çırp<'nlar tam bir l k · · b. ·b· · dt n farkl I bagında kaçak olarak bır keçı kes 1• u ve e , " 1 arının e serısı ırı ırm • . . ... 
1 

. .. v • • 

- Artık tam8miyle iyi oldunuz. 
Hastalığınız bir daha nüksetmez, is 
tediğfoiz vakıt hastaneden çıkabi
lirsiniz. 

vara grçtlim: düğün evinin avlumrıa girebilmek ı bir rn k ahengi ve desen düşüncesi• lığı goıu.cugunden hakkında zabıt 
Umaı ıaı ki ~iz de b~nim gibi bahtiyaı l ığını ~ize bahsediyorlar. taşıdığı için ve yüzelliside ayrı birer l tul ulmuştur. ihtiyar bu müjdeye çok sevin 

sabah banyo~urıu btğeniyorsunuz,res Pehlevan güreşinin eyi tntip ~- ruhi haletin tesirlerini ve heyecan Bir esrarcı miş, hastaneden çıkmadnn evvel 
sam burada ekseri resminde rastla- dilmiş olcu~una şüphe yok. Amerı~a !arını ifadeye muvaffak oldukları bir banyo yapmak ve traş olmak 
dığ ı mız rerık ihtilalinden koıkmuş, olimpiyatları münasebetile ~üsance. için kıymetlidirler. Ayrıca bütün yakalandı j için banyo dairesine girmcki<.in mü 
sabahın ezik durgunluğunu bozma- lasta açılan beynelmilel resım sergı eserlerin birleşdikleri bir nokta var L b k I T k ğl M h ı saade istf'mİştir. Baş hemşire bu mü 

1 k ,. .. . b . d yar a ır ı emu o u e - d . h d . 
mağa, banyo eden eri at ıyen ur· sinde tc-şhir edilm ve beğenılen u 1 sa oda resamın her şeyden zıya e met ,. ri ' d M h 

1 
h saa eyı asta an esırgememiştir. 

. d' . . 1 rı ve \. ıger a ı a o o an şa ıs A d ı.. h 
kütmeır.eğe itina etmış zanne ı- resım sngmın cıdden rn sanatı re . siyah bt>yaz yani koyu ve açık tev. on I k 

1 
ra an uır saat geçtiği alde 

lel ıilir. Tam bir banyo sabahi işte... simlerinden biri. Taş ocaklarıııdaki \ ziirıden istifade ednek resim yap ve hak<aıdn kesrar_ a ya la anmılş ihtiyarın banyodan çıkmadığını gö 
, . .. b rı a anum muame e yapı . ba h 

Adanın ınciraltı sahilini göste- gurup cidden şaheser .. b~r g~t.up~~ş . I m~ğa çalıştığı ve. sa.natkarı~ f'O a· mı}tır. ren ş emşire, banyo dairesini aç-
ren resim de güzd, nilip kuvvetle Bu pek ani tabi:\t hadısesının boyle riz ve vasfı da eyı hır renkşınas ol f Ç mış Vf! ihtiy«rı, döşeme üzerine yat. 
rindt"n kaybttmemiş temiz renklerle \ bütün güzelliği ve letafetile göz ka· masıdır. \ uııllar sır olmuş mış, yüzünün bir tarafı sabunlu, bo-
i s!enmiş şdfaf bir peyzaj... Duru- 1 maşlırmadan bakamadığımız o can Kemal Zereni - yürüdüğü yolda 

1 
Abdu.h oğlu Mustafa Meleğin ğazı kesik olmak iizere bulmuştur. 

nuz az kaldı gözümden kaçıyordu. · lı renkleri hiç ka)tıl ' etmeden ifade her zaman daha ileride ve Türk san· Ka:d~ranıah::allesiodekı çuval atel ihtiyar çok güçlükle ifade vere-
hımi şu kemerli sokağ'ın soluada o ed t!bilmek herhalde büyük bir mele atını buradaki gibi memleket dışın· i yesınm kat kilidi kırılmak saretile bilmiş, ifadesinde iyi olduğu için 

b. ı .J b'' d k b. ı onaltı adet j.."k ·ı - b" "k k d tu ı an çıplc.k ır t: anın var, ıımem k<' ye ve ustalığa baglı ır. da da şerefle yayaca ır unsur o a . . ,u ı e uç parça uyu ço s~vin iğini, bu h~yecanla esasrn 
gördü ııuz mü. Bazı be) az kadı ı vü Balı kesirde bvstanlar yolunda 1 rak görmek sanat seven Adanalı' ar çuval ıçı rı:euı şahıs tarafır dan İş yaşının icabı titrek olan ellerinin 
cutları vard ır ki günqe bakar gi bahar, adanın meşhur dili, buğaz için için de cidden Büyük bir zevk olacaktır. :arl~nm ıd'. ve şikayet edilmesi daha fazla titrediğini ve traş ulurken 1 

bi insanın göıünü kamaştl'ır. işte de Kuleli ı a'di l ir çift. ·k raiıesi B.' uzeııne tahkıta başlanmıştır. boğazını kestiğini söylemiştir. i 
~u ıesimde böyle ~rinin resmi. ~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ı 

Beyaz sadef gibi şeffaf ve parlak r N 11 Da ,--, ..... 1:1t k k d k b. A merikamn garip insanlar a , uza ar a aşları da. h tta hndile-
bir cildin bütün tazeliğini ufacı ır rından b ri evlenirken 

1 f b. •&alil rini tanımayan mesl~k arkadaşlaıı tuvalde top amış en es ır eser.... boynuna at nalı takmış. 
Oilmem siz ne dersiPiz. Fakat ben Fakat kendisince, böy bile yardımda bulunuyorlar ve müs-

yetecek miktarı bulmuştur. Hemen, .-fam, paraları ce\ koyup o gün 
ilave etmeden geçemiyeceğim ki bi le hareket etmekte hakkı var. Çün- evlenmiye kırar veriyorlar. hazırlıkları yapma mobilye ve ö takbel gelinle güv y, düğünleri i-
raz sağda şu çiftlikte sonbahar ışık lcü başından hakikaten çok garip bi- Fakat, aksilik bu ya, evlenecek- teberi almağa şehrnerken kasaba çin lazım olan paradan daha fazla 
ve gölg~den nasipsiz, galiba da pu macera g~çmistir: leri günlen bir gün evvel, Tomas yolunda haydutlar ine çıkıyorlar para toplanıyor .. 
vantist bir zihniyetle yapılmış ber- Tomas ismindeki bu gençle Lili paraları yankesiciye kaptırı}Or ... Za ve elindeki bütün tıları alıyor-
bat bir resim, cazip bir pasparto , ismind~ki nişanlısı bir sc-:ıeye yakın vallı a~ık, ertesi günkü saadetini lar ... 
ya ilişmiş olan Haliçteki Yemiş is bir zam:rndanberi yemelerinden iç- düşünmeye dalmışken bu saıdeti Tomas hir kere ~ bütün me· 
kel <" sİ ona bin kere müreccah bir melerinden. süslerinden keserek, dü temin edecek olcın paralar uçuyor • sut hayallerinin uçtuğ~örrnüştür .. 
akvarel.. Haydi artık bu odadan da ğünleri için para biıiktiriyorlar. iki- Adanın felaketini düşünün! Buna Artık evlenmekten Ün1i kesiyor 
çıkalım ve yanındakine geçelim: . sinin de kazançları pek az olduğun herkes acıyor ve- eş.Jost, hısım akra- ve nişanlısile beraber a~:ağa be:ş 

Büyük duvarın tam ortasmdakı d b' d"... f t b·lmek I 1 · lıyor. . h k an ır ugun ma~ra mı ar ıra ı ba bir olup para top uyor ar, nışan-
adada bır yol. Ar mecmuası ın a için epey beklemek lazım. laların evlenmesine yardım etmek is- Fakat Amerikalıların tarafla· 
kında pek güzel bir kritik neşret- 1 " . vardır: İlk felaketten son\rardım 
tiği sabıkalı bir resimdir. Çamların 1 . Fak~~ b.u ~esu.t gun n~hay_~~ _ge· tiyo~:~~t Tomas'1a Lili'oin başında etmiş olanlar tekrar yardııkarar 
Yemyeşil görünen fakat her biri di· lıyor: Bınktırdıklerı para. bır dugun, f T 

\ 
h f şeytan hala dolaşmaktadır: Genç a· veriyorlar. Bu se er omas.iJı'nin ğr!rinden pek farklı yeşillerle vücu- hatta balayı seya atı masra ına 

d .! gdiril~n çok ayd!ıılık, çok fera~ 

Yalnız, bu sefer parayı bu dalgın 

aşığın <"line vermiyorlar, düğün ha. 

zırlıklarını da tanıdıkları yr pıyor. 

Tomas ta nikah günü böyle bin 

bir rnüşkilıat içinde nihayet yapılabilen 

düğüne nazar değmesin diye. boy- ı 
nuna, uğur işareti sayılan bir at na- t 
lı takıyor ..... (Görenler Maşallah de· j 

sini). l . 

2'° Temmuz 19~ it! 

Gene Adan~ 
telefonu 

T elefon bugünkü med 
tin en büyük ihtiya~· 
dan birisi olduğu sÖ) 

Fakat açıkça söyleyimki:Bilhass~ 
namızda telefon, bir kolaylık 
sı değil, bir sinir, bir işkenct>, 

zorluk vastası gibidir. 

Adanada bütün telefon abof 
benim gibi şikayetç idir. Mamafıb 
şikayetler bazen santral memurlı 
dan,b ı:ı zen telefon şebekesinin bCı 
'uğundan bazan da teşkilattandı' 
lefonunuz varsa işinizi vaktırıds 
mek ve arzunuza varmak için eı 
şansınız olması lazımdır. 

Başımdan üç gün evvel eııl 
san bir telefon hadisesi geçti : 

Tam saat 11,30 da saotr3 

elektrik şirketini yani 176 ouıll 
· · .. · 1 r Bel~ ıstıyorum, guya venyor a . 
dakika bekledim, tekrar ettif1l 
defa karşıma saat kulesi 196 
Santrala tekrar sordom: 

- O halde şirket çıkmıyor 
ki yemeğe gitmişler ? 1 
~ Ylhu bu saatta yemek 

mu? 
Ne bileyim 1 
Cevabile telef onum 

pandı . 
Bir müddet sonra tekraf' 

traldan şirketi istedim · Cev9f' 

oldu : ·ı 
d. 1 

- Daha evvel \.. e iste 10 

mıyor. . 
Halbuki : Şirketten sesi01

1 · · d v b' d n ba~k ıyı tanı ıgım ır a anıt • 
v •• k 1eıeı yerle konuştugunu mu emn 

c.Jiyordum.Telefonumu kapadıl11 
f kS rar manyato yapıyorum . a ( 

nimle beı aber bir m~nyato se· 
işidiyoru ·n . O da santralı 11r' 
Neden sonra santralı bulduk · 

- tiHfen 326 
- Cf'vap vermiyor . 
- Lu 1fen 323 
- Çıkmıyor. 

- Lutfen 328 
Çok şükür son numara çl 

Fakat o kadar sinir liyim ki şı 
timi belki de bağırarak yar'\ 
Karşım daki zat gayet soğu~ 
!ıkla ve sanki oı tada hiçbir 
yokmuş gibi cevap veriyor: 

- Bu şikayetinizi 326 ve> 
numaraya söyleyin, hitf en . . 

- Fakat muhterem Bıı! 
326, ne 3?.3 çıkmıyor ve ııı 
. . f .. f . . ı k sıf:ıl' sızı , t'O mu ettışı oma ' 

alakadar zannederek arayoııııf. 
fzah ı•diyorlat: ! 
- Şikayf'tte haklısınız , 

bü!Ün bı düzensizlikler pek } 
halledilecek, üzülmeyin .. 

1 
Maalesef şuıı u da ilave el 

· s~ 
y;m ki: Adana telefon tesı ~ 

ne ticaret sırrı, ne aile sırrı ' 
her ht1ngi bir sır kaim 1mı~tırf 
ti caret sipariş ve alış veriş 0., 

lannı, hir ailenin her hangi blı 
h . . 1 f 1 dıl averesını te e onunuz a 
zor bir şey değildir. işte bu ) 

üç telefonn.ndan evimdeki 8~1 
pomu!daki 280 numaralı i~1 

f d. . . t paf onu , \er ığım tesısa 

d ll~ 
dan da vaz geç~rek kal ıro ' 

nuyoı • ını . o~ 
Sattrl 
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Kutupta bir oteJ 

1939 yazında sıcaktan bunalacaklar. 
şimdiden Kutba davet ediliyor 

bo 
afıb 
url• 

IJC 

ek 

öyle bir 
Norveç hükumeti. Şimal Kutp- i 

Unda ilk b" "k ı· k 1 . . uyu ok ın uru ması ı 

Çın devlet bütçesinde 30.000 kron 
a~, . 

cnıştır. Bu tahsisatla kurulacak j 
otelin . 79 . 1 d . d yerı, şıma arz erecesın 1 

f'e bulunan Şpitsbergtndeki Kongs- ı 
ı~orddur. Bu otel - ta bil yer-

Yuz" .. ' 
kuııun şiınale en yakın oteli ola j 

ca tır a··t k 1 f ' u çeye onu an pıramn sır- , 
1
' tesıne~ tasdik edilmiştir. ı 
. - Şımal Kutpuna mı ? .. Şüphe 1 

sıı k 
f re enteresan; fakat, bir parça ı· az aca serin 1 
ikli ~ 121 geçirmek üzere ebedi buz 1

1 
t 

'.11 1ne davet olunan herkes. - ya 
1 Cıdd' 1 b" ı, yan alay - aşağı yukarı 1 

ınoyl~ söyliyecektir. Lakin, bir bakı- il 

a kesici soğuk" ''homurdanan 
rıyılar v " 1~ .'. d' 1 d 1 
y '' e çı gın cumu ıye er,,e a· ı 

1
.anan bu kuşkuyu artık bırakmak 
Ş.21ıngeldiği söyleniliyor. Çünkü. 
t 

1~al Kutpu. salon gibi bir yer ola. 
a ' - k;smen de olsa - değiş· ! 

l
lllektedir. Açılacak otel, kalorifer le 
Sıtıl k I aca , orada Tango dansı yapı-
acak, hatıra olmak üzere enstanta· 
ne re . 1 

ıır ğ ~ sım er çekilecek ve sıcak, so 
v3f ~ u. akarsuda yiiz:ilebilecekl Bu su· 

Oq ts 1 &'ib· • ~et e d.: 5 ~n Davos,eAroz 
irıit le ~· tnustes n::ı yerlere, şimalden öy· 

1\ ır darbe indiriliyor ki ! Şimal 
Ca~tpu bir"Ski Cenneti., diye anıla 

otel ki ••• 
miyeceklerini kaydederek, " ve hah· 
si mut'aka kazanacağız!,, da diyor
lar . 

Hele, yazın bunaltıcı sıcakların· 
da mümkün olduğu kadar şimal ik 
!imlerine sığınan ve oralara kaçıp 
da " hatta çırılçıplak buz üstünde,. 
yatmağı, kum üstünde güneşten ya· 
ı ı ır, da cascavlak olmağa tercih e
denlerin, yeni vaziyetteki fırsattan 
istifadeye teşne, kutpa doğru, da· 
ha ileri gidt cekleıini, gireceklerini 
iddiaya giriştikleri bahsin 1 inci p· 
!anına alıyorlar. Ve Norveç otel· 
cileı inin vaatle'rine görr, seyyahlar, 
urndukların.:lan fazlasını bulacak· 
hrdır. Bu sıcakta soğuğa can atan
laı, 1939 yazında yer yüzüniin şi · 
n ale en yakın oteline, " Kutup o
teli .. ııe c-ıııdan dav. tlidiı ler. 79 
şimal arz derecesi, Ol{'skende tele· 
fon ve telgr cıf, b, ynt>lmilel olması 

gözetiliyor; Çüııkü, asrın meşhur 

'' Kutup oteli ,, ni rı tarihin meşhur 

" Baf)il kulesi ,, ni andıracağı sanı 

lıyor . 
Yukarıda da İşaret edildiği gi · 

bi, Şpitsbergenrte Kongsfiyorda, 
- ~aha tarsilen - Ni Alezun 
denilen kısmında kuıulacak ve mo
dern turizmin bütün icaplarına uy. 
ğun olarak içerisinde aranılacak her 
şeyin bulunması ihmal edilmiyecek tek' Soğugun derecesi garanti edile 

"" k' kızak eğlencelerinıa, en hoş ol-
·•ıa •. 

ı!l1 Cak Uzere Şimal Kutpu saha aça· 
kşl ay lır. Sonra "kış., diye bir mevsim 
se~ h tılığı da göıülmiyecek, "Ha geldi! 

a g'd· 
ar8 tad 1 ıyor!., lafı işitilmiyecektir. O 
k · ......_ ~ 79 veya 80 arz derecesindf", 

ev aındolsun 1 - daima kanunu-
1 

1 olan " Kutup oteli ,, , Norveç dev 
!eti bütçesinde ayrılan 30.000 K
ronla yükselecekse de hu işin mü
kemmelleşmesi yolundaki tatbi· 
kat, sadec~ devletten beklenilmek· 

tı' 
• or 
ş ., 

bl 
d~\ 

o ,.ti 

gS· 
'kil 

Vel 1 Hep mi ? hepi 1 

t h Bu arada sıcak ve soğuk mef 
ıt!lltnlarının, alışkanlık itibarile mese 
h' s~yıldıjı da yazılarak nasıl sıcak 
ır ıkr· k ırne giden orar.m havasını bir· 

trı:ç hafta içeı isinde artık yadırga· 
dt zsa, ~u soğuk iklime giden için 
ın Vkaziyetin öyle olaca~ı ortaya atıl ' 

a ta da ve yazın bunaltıcı sıcakların-
~ok konıfortabl " Kutup oteli., nin 
b111 rağbet göreceği, otelin hınca
nu ~ . dolacağı ileri sürülmektedir. 
Sı:ırı •tıbarta, ilk otel açıldıktan biraz 
ler· ta, Şimal Kut punda başka otel-

ın d k 
t~şebb: .. urulac1.~ 1 tahmin olunarak, 
hUsı Usun yabana atılacak teşeb
t~t erden olmadığı noktasında du· 

ltı<lktadır. 

ltıeın~ilhassa bu asrın başındanbeti 
!atını !!ketlerinin muhteşem fiyord· j 
larırı uzak yerlerden gelen seyyah- 1 

bilıne;a~atça ve doya doya seyrede. , 
ten t-/rı için ehliyetle faaliyet gös.te· 
dıllı orveç otelcileri şimdi bir a

tin· dah ~ ileri atar ~ k, mem!eketle-
ın d h 

Sın1 d'~ a yukarısının propcığanda· · 
a~ık 1 

den düşürmüyorlar. Gayet 
··~ar:ı: g~yet veciz bir ifadeyle, 
cu"~r .' Şımal Kutpudurf., demek 
,. ını o-·· • 
ın }' . 6os~t!rıyorlar. Ve bu cüre-

' ··ı erınde b' lııı;:sek b· ır cesaret harr.]esinin 
'11ııtıın f ır derecesi olduğırnu da za 
ltıatıırı'. abkat uzun değil, kısa bir za-
tu ıs ata . d Yorı yeteceğın en dem vu· ar. 

s~ Diğer f ( . 
YYab ara tan, Şımal Kulpuna 

lı:ıcet ç~krnek için fazla reklama 
,..tak, ~ c.ı rnadığını .sözlerine kata· 
I' ~~ll l'k 
'ltaşt111 çl 1 l<!tİne ilk bahtsız kutup 
cık cı arın ki "' k lıyan ın acı ı maceralarını 

1ltı)un "\'; dal~a yakın zamanda 
tıııırıds ethedılmesini 

11 
yani A· 

sı" en taraf d .,, ga nı an oraya ulaşılma· 
s'° ı etirı z~:lerinden takip e Jen kim· 
~.ıt ' ır d .. f ... d k d.l . b' Ota ~ 0 a en ı erı ız · 
'lı Ya u 0 
.e~ arz '. yukarılara ,, eriş· 

~ıf Usunu d ki 1.YorJa . uyaca arına bahse 
r, bahs . k e gırme ten çekin· 

te, iş, yalnız hükumete bıraktlma· 

maktadır. '' Şimal Kutbu ote.li A· 
nonim Şirketi ,, İsimli bir şirket te· 
şekkül ederek, derhal faaliyete geç· 
miştir. Bu şirket, i11şaat jşini idare 
etmektedir. inşaata gelince, yapı, 
başlamıştır bile ! 

Otelin grniş bir lokanta kısmı, 
'' daimi ,, misafirler in yemek yiye
miyecekleri ayrı bir lokanta olarak 
burasının kapıları, yalnız Norveçin 
müteaddit turist gemilerile yukarı. 
lara gelen ve oradan " şöyle uğra· 
yıp geçiveren,, seyyahlara, açık tu· 
tutacaktır. Daimi veya geçici mi 
safırlerin iyice eğlenebilmesi husu· 
susunda, muhtelif şeyler düşünül· 
müştür; seyyahlar, istedikleri gibi 1 

eski, kızak vasıtalariyle kayıp koşa· 1 

bilecekler, k:ırlı ara?İye su yüzünü 
tercilı edecek olurlarsa, motorbot· 
larla Kros ve Kongs fiyordları a 
rasında romantik tenezzühlere çı· 

kabil ece kİerdir . 

Bunlardan başka orijinal Eski 
molar, seyyahları. kökekler tara· 
fından çekilen kendi kızaklı araba· 
Iariyle gezdireccklerdir. İstek eden 
lere mahsus olmak ÜZt"re - tehli · 
keli - avlar da programa dahil· 
dir: Buz ayısı, ayı balığı v. s. Üs · 
t~lik küçijk hir otel sineması da, 

1

1 
çok uzaklaştikları şehirleri arada 
bir göz önüne getirmek istiyenler 
varsa, onlar hesabına filmler gös 
termeğe mahsustur. Uzun gecele 
rin kısalmış olduğu intibamı uyan· 
dırabilecek başkaca eğlenceler ... 

Şimal kutbunun, zemanla de· 
ğişme:kte olduğu tekrarlanarak ge· 
lecek yazın parolasını " konforlu 
cuınudiyeler ,, veya doğrudan doğ· 
ıuya '' Şimal kutbu ,. olaclğtnda 
İşrar mı? Israr l 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civrında 

Yeni eczahanesidir 

Türksözü 

Aile mahkemesinin 
verdiği idam kararı 
Bosna köylerinde bala memle 

ket kanunlarından uzak, an'anelere 
tabi, aile reislerinin mutlak nüfuzu 
altında yaşıyan insanlar vardır. Bu 
köyl.:rde yaşayan insanların işlediği 
birçok suçlar hükumetten gizli kalır, 
aile meclisleri, yahut köy ağaları 
ceza verir. 

Bugünlerde bu memlekette kor 
kunç bir facia cereyan etmiştir: 

Bu köylerden birisinde oturan 
Ruçoviç Nija ailesi çok zengin bir 
ailedir. Bu ailenin en büyük oğluo· 
lan Hassim, Cula isminde çok güzel 
bir kızla evlidir. Hassimin kardeşi 
Aden,ağabeysinin karısına delice aşık 
olmuştur. Fakat kadın erkeğin arzu. 
huma ramolmadığı için küçük kar 
deş bir aşk buhram içerisiııde Lal 
tayı kaptığı gibi ağabeysinin kansını 
parçalamıştır. 

Baba bu vakadan sonra aileef
radım evin en büyük odasında top· 
lamış, onlara kat'i hükmünü şu şe~ 
kilde bildirmiştir: 

1 Daima en biiyük ve güzel 
filimler gösteren 

YAZLIK 
Sinema 

Bu Akşam 
Berlin, Münih ve Viyana Operaları 
Beş Primadonnası Alt1Jn sesli yıldız 

TRESI RUDOLPH 
İn iştirakile vücude getirilmiş Şarkı, 

C ençlik, Güzüllik ve bir Aşk 
filimi olan 

(Her Kadına 1 
Bit Erkek) 

Güzel ve nefis Alman 
Operetini sunar. 

Zevkle seyredilecek ve Beğe. 
nilecek bir filim. 

Gelecek program: 

Sahile 3 

--------------------------------------------------------
Fevkalade Büyük proğram •...• 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Aşk, Macera, Heyecan, Serglizeşt filmlerinin en büyüğü, - Büyük, 
Küçük herkesin tekrar tekrar görmek istedikleri 

ve seyrin<: doymadıkları bir sinema 
Harikası. 

Esrarengiz Dağ 
Üç Büyük Devre - 36 Kısırn 

Hepsi Birden 

Oynayan: Ken Maynard rv!aruf ah Tarzan 

Fiyatlar: 
Balkon - 25 Kuruş, DJhufiye 15 Kuruş, Lo:::a bir lira . Zabitan ve 

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

bir hale getirilmiştir. 

Telefon 250 Asri 9564 

- · Göze göz, dişe diş, kan kanla 
temizlenir. Karınm katilini cezalan
dırmak ve kirlenen aile namusunu 
lemizlemtk senin boynunun l·o·cu- 1 

Bethoven 
Harry Baur ------------------ ------------------------------------9574 

dur! _b_i_r _y_o-rg_a_n_a_s_a_rı_y_o-rl_a_r _v_e_e_v_d_e_n_u_· ç 

Bu karardan s0nra büyük oğul kilometre uzakta bir çalılığın dibine 
hiç tereddüt etmeden usturasını eli· bırakıyorlar. 
ne dı~or ve öz kardeşini, boğazını Ceset bulunuyor; polis işe karı-
kes ~ rek öldürüyor. şıyor. Şimdi katil ile aile mahke. j 

Babanın nezareti altında cesedi mesi erkanı hapishanededirler. 1 

·----ı-~ .... ı ·ı ... ... ~ol.'p .. ;.;:::;.1·~:. • .,.'\. .. ~ - ---

Sümer Bank ' 1 
Yerli Mallar Pazarları 

Adana Şubesi 1 
Ağustosta Açıllyor 

Belediye caddesi Adana 1 ._ 6 9 70 

Nazan Dikkate 
Kiralık Dükkan 

Geçt- n sene müceddeden yapıl · 

an elektrikle mücehhez ve yt kdiğe
rine kapularla merbut bulunan hüku 
met civarında Memişpaş1 camii 
karşısında kfün betonarme üç büyük 
odadan mürekkep binadan Trahom 
Mücadelesi çıkmıştır, 

Doktor ve Dişciler için muaye
nehane ittihazına elverişli olmakla 
beraöer bir şirkete merkez ittihazı 
na ve tadilen lokanta ve kahvehane 
yapılmasına da müsaittir. 

Görmek ve izahat lalmak iste
yenler yanındaki yazıhanede oturan 
Hüsnü Ôzbeyle görüşebilirler. 

·Türkiye Kızılay Cemiyeti 
nmumi merkezinden; 

Afyon Karahisar Maden Suyu 
nun bir litrelik boş şişeleri, sarr.an 

külahile beraber, (9) ve sandıkları · 
(50) kuruştan geri alınacaktır. 

Afyon karahisar Maden Suyuna 
mahsus boş şişelerin ucuz fiatla şişe 
cilere verilmemesi ve cemiyetimizin 

Bayileri .e yukarda yazılı değer Hatla 
iade edilmesi sayın halkımızdan ıİ · 
ca olunur. 

1 - 3 
9573 

Konya Pazarı 
Adana Bayii 
Arıcı OAlu 

Devlet Demir yolları 6 ıncı işletme komisyo
nundan: 

Mersin istasyon büveti ile F evzipaşa istasyonu Büfesi ikişer yıl müd· 
detle kiraya verilmek üzere pazarlığa konmuştur. Pazarlık aşağıda göste
rilen gün ve saatlerela Adanada işletme müdürlüğü binasında: yapılacak 
ve ayrı ayrı ihale edilecektir. isteklilerin 938 yılı ticaret odası vesikuı 

büfe veya büveti işletmeye ehil olduğuna dair Belediye ehliyet, nufus hü 
viyet ve eyi ahlak vesikalarile kati teminat akçası veya banka mektubu 
ile pazarlık saatmdan bir saat evveline kadar komisyon reisligine müraca• 
atla muvakkat teminatlannı yatırmaları ve mali iktidarlarını gösterir ka 
naatbahş vesaiki de beraberlerinde bulundurmaları . 

Bu iki işe ait şartname ve mukaveleler mezkur istasyonlar şefliklerine 
ve komisyonumuza müracaat hal inde bedelsiz olarak görülür. 

Muhammen bedel Muvakkat te. Kati te. pı\zarlık gün ta. 

Fevzipaşa büfesi 
Mersin büveti 

9569 

Lira Lira Lira 
240 18 36 10-8 38 çarşanba 
20l) 15 30 11 ·8·938 :perşem 

saat 11 be 
26 - 30 - 4-6 11 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Beden Terbiyesi kanunu 
Kanun 1\0. 3530 Kabul tarihi : 291611938 

Neşri tarihi : 16 TP.mmuz 1938 

- Dünden artan -

Madde 11 - Bölgelerde beden terbiyesi ve spor işlerile meşgul ol· 
mak üzere valilerin mes'uliyeti altında bölge beden terbiyesi direktörü ile 
o bölgede tatbik edilmekte olan spor nevilerinin alakadar federasyonlar· 
la mütenazır olarak, her biri İçin valinin seçec~ği ve beden terbiyesi ge· 
nel direktörlüRünün tasdi~ edeceği birer ajandan terekküb eden heyet
ler bulunur. 

Madde 12 - Lüzum görülecek vilayetlerde beden terbiyesi işlerile 

meşgul olmak üzere birer beden terbiyesi direktörü ve maiyetinde lüzumu 
kadar memur bulunur. 

Kulüpler gruplar 

Madde 13 - Gençlerin beden terbiyesi ve sporu bu kanun ile kuru
lacak ve bu kanun hükümlerine intibak ettirilecek olan kufübler ve grup. 
lar vasıtasile yaptırılır. 

Mektep ve kışla dışında elli ve daha çok beden terbiyesi mükellefi
yeti çağında yurddaş bulunan köy, kasaba, .şehir ve münferid mahallerde 
kulüb, elliden az yerlerde spor grupları kurulur. 

Beden terbiyesi mükellefiyeti çağında yurddaş sayısı beş yüzden faz· 
la olan kasaba ve şehirlerde her kulübe beş yüzden fazla ve iki yüzden 
noksan düş:nemtk şar.tile kasaba ve şehir kulüpleri tesis olunabilir. 

Bu kulüplerin ve grupların imkan ve lüzumuna göre tesisi ve kulüp
lerin bu kanun hükümlerine göre, tevhidi, tefriki ve feshi genel direktör· 
lüğün göst~receği lüzum üzerine icra vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

Madde 14 - Halkevleri kendi mensuplarına ve arzu edenlere kapa· 
lı veya açık sılorılarda beden terbiyesi genel direktörlüğü ile müşterek 
olarak tertip edilecek proğramlara göre iimnastik, iskrim, güreş, yürüyüş, 
salon oyunları ve milli rakıslar gibi beden terbiyesi hareketleri yaptırıla· 
bilir. 

Vilayetler istişare heyetleri 
Madde 15 - Vılayet istişare heyeti Valilerin riyasetin le bölge Leden 

Terbiyesi direktörü, Kültür direktörü mahalli askeri Kumandanı veya 
vekil edeceği zat, sıhhat müdürü, umumi meclisce her yıl içindo 

- Sonu Var- 8303 



Jahife : 4 . :: 

l __ B_E_L_E~_E_iL_A __ N_L_A_Rı_...-..1 
1 - Gazoz nakliye işlerinde kullarılmak üzere bir adet fabrika ka

roserili 615 kiloğram fa} dalı yük taşıma kabiliyetinde kamyonet açık ek
siltme surctile satın alınacaktır. 

lI - ihalesi ağustosun 11 inci perşembe günü saat onda Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

III - Muhammen bedel 1400 lira, Muvakkat teminat 105 lirddır. 
IV - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lsteyedlere parasız veri 

lir . 
V - isteklilerin muayyen gün ve saatte belediye t'ncümrnine müra-

caatları ilan olunur. 26 - 30 - 4 - 7 9571 

es _ ı_u 

TURJCj)'E 
CUMHV llVET1 

ZlRAAnB.ANICASI 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M .!nsuca t fabrikası direktörlü~ ünden : 

Kaput bnlcrinden alınan istihlak vergisinin tenzili he sabile 25 temmuz 
938 tarihinden itibaren bezlerimiz aşağıdaki fiyatlarla satılacağını ilan 
edt riz. 

1 ip 2 Çifçi 
Tip 1 ·1 astaı lık 

Genişlik 

75 cm. 
85 cm. 

Tı>p 

36 metre 
36 metre 

Kuruş 

645 
687 

1 - Yukarıdaki fiyatlarımız fabrika teslimi bedeli pt'şindir. 
2 - 20 toptan noksan olan perekende satışlarda yüzde iki zam ya

yapılır. 

3 - Kabul edilen ı-ipaı işler sırasile gönderilir. 9572 

i Değirmenci ustası aranıyor: 1 
Köyde çalışmok Üzeıe n:otor ve trşt'n e:· rıJar 

bir değirmenci ustası laz!mdır. Abidin paşa cadde .. 
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu 
raca atı C 

Seyhan Vilayeti Vakıflar Müdürlügünden: 

Bedeli 

Lira 
95 

369 

465 

Teminat 
keşfi parası 

K. Lira K. 
35 7 20 

belediye 
mevkii kapu No cinsi vakfı 

karşı yaka 15 nükkan mazbut hin. 
di ŞıhMuratVakıf 

80 27 75 pamuk pazarı Han Mülhak Ark 

oğlu. 

15 Yekun .. 

Vakfa ait yukarıda yazılı akarat 27/71938 çarşamba günü saat 10 da 
i ale edilmtk üzere vakıflar idaresinde mevcut keşifleri mucibince tamir· 
leri eksiltmeye konulmuştur. fsteklilrrin saat ve yevmi mezkurda vakıflar 
idaresinde mükşekkil komisyonamiiracaatları . 

20 - 22 - 24 - 26 9549 

1 ~ _D_O_K_T_o_R_ 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastalıkları mütehassısı 

Türksöm 

-------------------------- __ , ______________________ _ 

Doktor 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[ Salı günleri ~ğleden sonra Parasız bakılır ] 

1 
9521 10 26 

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

r-------------------------------, 
Tan lokantası 

Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 
Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün malzemes:ni" yenileştirmiştir. 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün tazt: olarak hazırladığı 

nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 

b: ıtarıdadır. Ve her kiseye elverişlidir. 

. Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

1 - Tan ab nelerine yüzde 20 tenzil~t 

yapmk atadır. 
2 - Tan Yaptığı alunclerin tvleıiııe arzu edild i~i takJirJ'! 

v:.. 
yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı iti ban almıv. 1 J 13 9498 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

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

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

VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 20-80 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

larmın muvaffakıyet sırrı bunda~ır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça, lar, 
hu.susi kutu ve paketler içinde 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 

1 
Bay Halil evi 11-30 9531 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmı,ıır. Bir fincan çay gUnUn bunaltıc(sıcaıına karfılar 

c. 

26 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacıiıkl Gazetecilik l 
Mütenevvi re.1kli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yapbrabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zclle;..tirmck istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
* . 

T A B 
* 

Ki TAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, 
veller, defterler, Ç 

karneler, kağıt, 

kartvizit ve bilu 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en ·f 
bir şeklide en zarı 
rufatla Türksözünde 
pıhr. 

Türksözü mat 
sı "Türksözü"ndt~ 

ka her boyda g' 
mecmua, tabeder. 

-------------------------------------------

Portakal ağaçlarının sıhhati 
temin edilir ? 

1
VOLK ile, çünkü: 

1 1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay ve 
şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . v olk ilacına yardımcı bir madde karıştmlmasına lüzum y 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlıudan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca terciharı tıa 
ve tavsiye edilmektedir. lıı 
Ve Volkun kullanılmasına yaıayırn Püskürgeçler ~ '1 
man bahçecilerin emirlerine- amade bulundurulmak' ba 

Ad 
. do 

ana satış yerı ce 

M h H Mu .. hu··r Bı"radet ~~ az ar asan ıu 

iki g. B. 7-15 9606 d, 

"e 
he 

ı Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hüküınet caddt·sinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : B \ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
21 80 

--------------------------------------------
iş Dairesi 9 ncu Böl

ge Amirliğinden : 
Dairemiz, Adanada Asfalt cad 

de üzerinde Doğruluk Fabrikası ya
nında yeni binaya nakledilmiştir. 

2-3 9565 

------------ .. d~(İl 
Umumi neşriyat nıu 

... 

Gu··çW Macid 

Adana J.ürksözü JJlat 


