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Alman Matbuatı israr ediyor :· 

Kaydı ihtiyatla 
telakki edilecek 
Şayia yen;den 

1 canlandı. 

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

Hatay Türkiyeye 
............... ıııii .................................... iiİll ... .. 

ilhak edilecektir 
Sancak parlementosu,teşekkülünü müteakip 

derhal bu yoldaki kararı verecek ve 

PD~lbü~öıt VellPDD©l~~k. 
1 

ye kalacak kısmının denizden tama-

1 
men ayıılacağı, ondan sonra da 

but" Berlin : 28 (D.N.B) - Hemen 
llrcun Alman gazeteleri ve bilhassa 
diy~~'. N a c hrichtcn gazetesi 

e~ ıııu h 1 : Fransız - Türk dostluk 
aska ~desinin ve Sancaktaki Türk 
son erı mahfilleri takriben Üç ay 
•dııra .s~ncağm Türkiyeye ilhak 
bu ~Cğını ~öylemişlerdir. Ancak 
hen'. akın vesait ve yolu hakkında 
llelk~~ bi'. a~laşma elde edilememiştir. 
seçile e ı~tıda Sancak parlamcnto,u 
did Cckıır, Bu parlamento daha şim· 
•iye~~ te!'li~ edilmiş olan Türk eksc
~ca . c ıstmaden bu ilhakın karar 
anı:ıt ve yolu hakkında henüz bir 
bu il~a elde edilmememiştir. Belki 

1 Fransanın belki Suriyenin bu j 
bakiye parçasının müstakbel mukad-

deratı ile alakadar olmıyacağı ve bu 
suretle Suriye, maverayışeria ve Fılis 
tinden mürekkeb arap devleti teşkili 
için yol açılmış olacağı söylenmekte
dir • 

.ı 

Ctkt •da Sacak parlamentosu seçile 
il ır. 

c~;t~rlamento daha şimdiden temin 
n~d mı~ olan Türk ekseriyetine isti· 
keı~n bu ilhakı karar altına alacaktır. 
l,tak' de ilh.ık için bir p'cbisıt yapı· 

lır. 
~ 

''ıı ' 0 ncaktal.i Türk a'l.eri nı .. l.fılle 
L ın 1 .d • 
~tı,'i 0 1 tısına goıe her ha~de ~urası 
ın hr ~tuh ıkkaktır ki Tııık, Asken 

111 ıllcıının ıddLısına gore her halde 

' 
fl~~::~ kat'i ve muhakk ı kı ır kı Türk 
ı~k 1 kı.taları Sancağı h.ç b' r vakit 

tlelınıycceklerdir. 
hık •şkaca S•ncağın Tiirkiyeye il
~lq~ Yapıldıktan sonra Halep dahil 
<1c, ku halde şimali suriycnin Suriye-

" a 1 oıan Yrı •_cağı, ancak petrol mıntıkası 1 

MISIR ORDUSU 
Londra askeri heyetinin çizdiği 

ilk plan tatbik edildi 

Yin c~lcczırenin mukadderatı henüz ta
llıeskuılınedığl ayni zamanda alevilerin 
l~tı~ L· bulunduğ'u mıntıkanın Fransız· 
ltect· ubnan mıntakası ile birleştiri· Mısırın seıııbulleri : Ehramlar , llurmalar vo del'e 

1 ve bu suretle Suriyenio geri-

Südet - Çek işi eğer 
halledilmezse! 

~enlayn, böyle bir mevzu etrafında kat
~tta bulunmadığı iddiasında 
At .. 1 !"'.ağ : 28 (a. a.) - Südetl.erin 
"\ aturk Parkında 1 partısı dün akşam Lord ROncıma· y nın tavassutunu kabul etmeğe ıi· 

•pılacak olan ha mıtde olduğunu bildirmiştir. ~u par· 
ltıGt VUL ti B. Çemberlayn'a gönderilmek ü· 

eahhide ihale edildi zere bu vadide bir not kaleme al· 
Atatü k k d mıştır. 

tatla 1 r par ın a yapılması ka. Partinin organı olan Di Zayi, 
ı ş ırılan .. h 
'tılııı yuzme avuzunurı yap- şöyle yazıyor : 

bir ııı~~ı dün belediye encümenince Salahiyettar mahafil, Südetler 
"Uteahhide ihale edilmiştir fırkasının kendi noktainazarını tas· 
uu h ' rih etme~ sur~tile mıllıyellere ait 

da .. avuz 50 metre uzunlug· un-•e 22 müşkül mos.,lenin hallıne yardım 
112 ınt ·ı···d . O e re genış ıgın e yanı etmPğe amade olduğunu beyan cı-

•rJip drrı~tre rnura\>baı bir yer işgal mektedir. 
1,5 ııı,~tınliği asgari 1,80 ve azami Lord Rüncimrının bir müşahit 
2 lan. re. olup kenarında 16 küçüle, ve mütehassıs vazifesini ifa edece-

' b ği ve bu işi yaparken lngiltere hü-
~ 'lrcJık ır ınetrtlik, '/. tane Üçer kOmetinin ve diğer 1 e hangi b:r 
iııc 00 ' 1 tane beş metrelık v~ 1 hükOnıelin tesir ve nüfuzunrl;ın a -

0acakt ıııctrclik atlama yeri lJUlu- ıade kalr.cağıııı. keyfiyetı, veziyeti 
it • 

il ' çok iyi bir surette karşılanmağa şa· 
.ı u h . 
~in tc .~vuza su; şehir İçme suyun yan bır tarzda tenvir etmiştır. 
s.k tnın ed·ı k Berlın : 28 (n. a.) - O. N. 8. 
' ız ı ıne ~uretıle labaııın r . metre d . d B. Henlayn'ın bir gazetede ksndı 
tlılc d crın en byoamak su· sine atfedılen beyanatın kendisine 

3ıta.i1 oldurulacak ve iist kanal va ait olmadığını beyan etmiş oldu~unu 
lık c ve s k . . bildirmektedir. B. Henlayn, herhan 

lemi u a mak sur, tıle tenıız 
tada .ık·," edileceği gibi ayrıca haf· gi bir ecnebi muhabirine kat'iyen k d f beyanatta bulunmamıştır. . 
inalı e a olmak üzere tahliye Bir lngiliz gazetesine göre B. 

oı Vasıta 'l d 1 b h Unaeak sı e e temizlik temin Hen ayn, son a ardan evvel Südet 
~Un bı· tır, Beynelmilel kııvaide uy· Almanları tatmin edecek bir itilaf 
h r Ş•k"ld vücuda getirilmediği takdirde her 
a"uzıı b. 

1 
e olan bu açık yüzme türlü mesuliyetten kendisini beri 

etonarmedcn yapılacaktır. addedeceğini söylemiştir. 

Londra: 28 ( Royter) - 1937 
senelerin i tidalarında lngiltere ile 

Mısır devletleri arasında yapılan 

dostluk mukavelesinden sonra Mı

sır ordusunda esaslı bir teşkilat 

yapmak üzere göuderilen lngili~ 
askeri heyeti, bir sene çalışmasını 

" Times ., gazetesine ilk birinci ra· 

poru halinde ııeşretmektedir 

Mareşal - Cornvvallin idare 

sinde bulunau bu askeri heyet, Mı· 

sır ordusunu pek geri bir halde ne 

tayyarelere karşı müdafa ve nede 

tanklara karşı gelebilecek bir si 

lahla mücehhez bulunmuştu. Hatta 

mitralyoz bile yoktu, topcu alayı 

pek eskileşmiş bir obus toplarından 

ibaretti. Ayr.i hal donanmada va 

kidi . 

General Mareşal - Coanv' ali, 

bir sc:ııc: Mısır oı du , u.ıdd ya pdığı 

trşkilatla Mısır a>kerlerin hayrde 

layik bir süratle son yeni silahlaıııı 
kullarını •sını öğreııdi 1<İcı ine şahiJ 

o ' duğu gıbi !;unların ılcri le bir Ak 

d, ruz haı b:nJ~ p k ıııühıııı lıır ı ol 

oynayacağın• kanaat getir li lııgı 
liz ask ri lı·ydi ı lıu a kerı ı ş 

kııatı, Mısır ınilıiy.-ıc ı,rın ~ııphe· 
sini davet et •ııekdedir. Londra da 

yekane muhalif olarak bu milliytt 

çiler sayılır . 

Nihayet Mareşal izahatında bir 

kuvuetli lngiliz ordusv evvelce şar. 
kı Akdeniz için tehlikeli ad edilir· 

ken bugün sevkülceyş noktai naza· 

rından tazim gayri müfarikidir • 

Maktu fiat 
meselesi 

Maktu fıat hakkındaki tali
nıatnr.me vekfil•tten gelir gelmez 
şehrimiz bl!lediyesi derhal tatbika
ta geçecek ve hayatı ucuzlatma 
yolıı11daki gayenin tahakkukuna 
çnltşacaktır. 

Belediye Reisimiz Turhan Cemal Beriker 

Yenilecek, içilecek giyilecek ve 
sair eşyalara konulacak maktu fiat 
hakkındaki kanunun tatbiki için ikti 
sat vekaletinde hazırlanmakta olan 
talimatnamenin gönderilmesi beklen 
mektedir. mamafi belediycc~ bir kı 

sım eşya üzerinde şimdiden tetkikat 
·yapılmaktadır. 

Talimatname gelir gelmez. şeh · 

rimiz belediyesi derhal tatbikato go 
çecek ve hayatı ucuılatnıa yolunda 
kı q;,ycnin !dhakkukuna çal ı şaçaktır . 

Yüz Liralık 
Paralarımız 

-- -
Tedavül müddeti 

önümüzdeki ay bitiyor 

Ankara : 28 (Telofonla) - Türki. 
ye Cumhuriyet Merkez Bankası Yüz 
Liralık eski harfli banknotların teda. 
vül mecburiyetinin 1 Ağustos 1938 de 
bitmekte olduğunu o tarih den son· 
ra bunların yalnız Cumhuriyet Mer· 
kez Bankası kişelerinde değiştirilebi· 
leceğini haber vermektedir. 

Filistin Karışıklığı 
Devam ediyor 
Kudüs : 28 (Royter) - Kudüs 

civarında müsallah çetelerin hareka

tı devam etıtıekte, yeniden bazı çift

li.klere baskınlar yapıldığı haber ve• il 
rılmektedir. 

- -- ,,,__. 

}~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-~ • • ! Çek sahtekarlığı i 
f tahkikatı safhası i • • 
• • 1 • 

i Üç memura dün derhal i 
~ işten el çektirildi i • • 
• • • • 

!Çalınan evrak bulundu i 
• • 
• • 
iTelefondaki esrarengiz adam kim?; 
• • 
! Şehrimiz defterdarlık muhasebe müdürlüğü kaleminde bir ! 
! sahte çek tanzimi suretile Ziraat bankasından 872 lira 36 kuruş ! 
ı bir para çekildiı'jini dün uzun uzadıya yazmıştık. Bugün de bu ! 
i meseleye aid aldığımız son malOmatı aşağıya yazıyoruz: ! 
j 8uçlulaı- Adliyede: ! 
j . B~ işte suçlu olarak görülüp nezaret altına alınan eşhas ı 
j zı~e~ı ve emanet memuru Ihsan Öner: kıitip Ömer ve masraf İ 
j kıttıbı Ragıp !ahkıkat evrakıle birlikte dün sabah adliyeye verilmiş • 
j fakat adliyece suç 1609 numaralı kanunun dairei şümulunda ! 
i görülmiyerek suçlular evraklarile biqikte vilayete iade edilmiş· ! 
• 1 d' • 
1 er ır. • 
j Poll• ifa el koydu: ! 
! .Evrak ~e bu .suçlula• emniyet direktörlüğüne verilince tahkikat ı 
! ~.enışletı!ıı:ıış ve .ış\e al~kaları görülen bazı kimseler de direktör· i 
1 luğe gelırılerek ıfadelerı alınmıştır. Bu meyanda· bu işte mutavas- i 
j sıt rolü oynadığı söylenilen saraç Mustafa oğlu Ali de nezaret i 
i altına alınmıştır. i 
! - Oeı-1•1 ikinci aahlfade - i • • ....................... •• •• •• .................... •• .. •• •. .. •• •• •• .. ! 

•• •• • • il '. •• • .... 

ÇEMBERLA YiNiN AVAM 
~bCliSi EKi NUTKU 

F ransı·z gazeteleri, İngiliz baş 
vekilinin fikrini tasvib ediyor 

Çemberlayn; son nutkunda bilhassa avrupa 

da henuz hal edilmemiş başlıca bir tnevzu 

teşkil eden Çek-Südet meselesine dokundu 

Londra: 28 (A. A.)- B. Çember
layn, avam kamarasında irad elmiş 

olduğu bir nutukta hükumetin sulh 
gayelerini tarif ettikten sonra şöyle 

demiştir: 
Hiç kimsenin bizim sulhu araştı 

rırken ingilterenin şerefini veya haya 
ti menfaatleı ini feda etmeğe mü tema 
mayii olduğ'umuz zehabına kapılmama 
si icabeder. Silahlanma proğramımı· 
zin tatbiki sayesinde seri terakkiler 
elde ettik. Günden güne memleketi 
mizin silahlı kuvveti, kelimenin tam 
manasile daha ziyade kuvvet bulmak
tadır. 

Paris: 28 (A. A.) - Gazetelerin 
mütalaaları B. Çemberlayn'ın dün a· 

vam kamarasında irad etmiş olduğu 
nutuk hakkındadır. 

Figaro gazetesi yazıyor: 
lngilizler, Lord Rüncimanı fırka 

lar arasında hakiki bir itiliif zemini 
bulmak maksadile Prağa göndermek 

surelile hayırhahane tavassutlarını teklif 
için tam zamanında işe karışmağa 

karar vermişlerdir. 
lngiltere merkezi Avrupaya karşı 

takip etmekte olduğ'u hattıharekette 
dikkata şayan bir değişikliği tanzim 
eden bu teşebbüste bulun ıı ak sureli 
le bütün Avrupaya bir hizmette bu· 
lunmuştur. 

Lö Jur yazıyor: 

Vindsör Dükü geliyor 

lngiltere hükumetinin Prağ hükıi 
metine tekliflerde bulunmadan evvel 

Lord Halifaks vastaslle Paris kabine 

sinin mütalaasını istimzaç ettiği ve 

Lordun bu hususta bilhassa B. Bonne 

ile görüşmüş olduğu temin edilmek 

tcdir. 8. Çemberlaynın nutku hu id· 

d ianın isabc:tinin göstermektedir. İn· 
gilıere kral ve kraliçenin büyük Bri 

tanya il e Fransa arasındaliı sıkı iti 

lafı ta htım ed~n seyah,tleıinin ferda 

~ında ı. giltrre hıuiciye nazıııııın yal 

nız lıa~ıııa Çd.o; lov;ıkya ıırzdinde 

1 ır ,,. ~·el>!ı ü,te lıu!ıın10ıasından haşka 

[ C • ııs ı ı k n ° ı s , h f de J -------·---~ D~eırn©l~ 

Memleheıimizi lııısrı .ıi :iyareı edecek olan Vi11d.;ür Dükii v• karısı 
letanbul: 28 (Talafonla)-Eyl bir kaynaktan aldıtım malOmıt· 

ta ööre Vlndsör DUKUnUn memleketimizi hususi eurette ziyaret 
habeı-1 katllefmlştlr'. Dok karısı ile berabeı- önUmUzdekl ayda 
memteketlmlze g eleceı..tır. 

Elli yaş ıçınde 

• 
Avukat kadın 

• 
Margerit Danju .. ............... .... 



~~ 

) Tebl•tl• bafbafa ( 
).( 

ELLi 
insanın hakkı, hiç olmazsa, 

yüz yıl yaşamaktır. Bunu ta
biat işlerini incdiyrn ilim a· 
damlarının htpsi söylüyor. Fa
k at tabiat, yaptığı pek çok 
haksızlıklar arasında; insanla 
r ın çoğunu yüz yıl yaşamak 
hakkından mahrum bıraktığı 

için o hakkı tam alanlar par. 
:nakla gösteriliyor. Onun için 
elli yaşına gelebilm~k. hakkı 
olan ömrün yarısını yaşamış 

olmakda gene bir tesellidir. 
Her işimizde t .akkımızın 

yar ı s ı n ı alabilirsek ken· 

~ 
O yaf gellnce, lnsan1n da-

ha çok ya,amak Umldl de ar
ta ... r. O Y••• kadar geçlrdlAI 
hAdleelarln har biri bir ders 
olur. O derslerden istifada • · 
der ve daha sonra ömrUnU kı
saltacak h3dlselera daha iyi 
kar,ı koyar. Elll ya,ma kadar 
hayat ancak bir tecrübe dev 
rldlr. Tecrllbelerln neticesin· 
den ellisinden sonra lst:fade 
edlllr. lstlfadelerln birincisi, 
kendi kendini yoklamak, hallnl 
ve kudretini anlamıya çahfm•kı 
lüzumudur ••• 

·--- Yazan : G • A. --

I' 

1 

.. (Türlcsüôz 

ehür halb>eroern • 

............................................................................. ,r 
Çek sahtekarhğı 
tahkikafl safhası 
Üç memura dün derhal 

işten el çektirildi 

Çalı nan evrak bulundu 
adam kim? Telef ondaki • 

esrarengız 

\Belediye gazozları 
On beş güne kadar 
satışa çıkarılıyor 

Belediyenin çıkaracağı gazozla
rın makinelerinin Kanarada yapıl
makta olan montaj işi bitmiştir. Di· 

1 
ğer hazırlıklar da ikmal edilmek 
üzere bulunduğundan on beş güne 
kadar piyasaya gazoz çıkarılacaktır. 

Belediye 
tarafından 

cezalandırılanlar 

29 Temmuz 

(GORCŞLE 

Kravat ve yaka 
isyan edenler 

Ş 
u radyoların pi 
katlanmak güç şe 
dünya haberleri 

içinde baz.an öyle enteresan 
yumurtalar çıkıyor ki, o d 
insanın savurduğu kahkaha 
duyduğu hayret radyonun bü 
sızlıklarını unutturuyor. 
düğmesile sık sık oynamakt .. 
dimizi bunun için menedemiy 

İşte bir haber ki, insanı 
halara boğuyor: Kravat ve yak 
yani 

Dün gece Roma radyosu 
bir haber verdi: 

Ekmekçi Rectp, Hacı Mehmet, 
dimizi peg mutlu saymalıyız. Sabahleyinr bir yumurta sırası· Bu Mehmet Ali kiın? ________._._. ..... ---- Saffet, Hamit Şadi, Mehm~t, Recep 

1 
O Yaş genlince insanın daha çok nın üzerine biraz ~eker tozu ekerek Adına çek tanıim edildiğini ve ŞiKAYETLER : oğlu Mehmet, Ahmet, Kemal, Hü 

} a~amak ümidi de artar. O yaşa iki ;İni birden bir çay fincanında seyin hamur ekmek çıkardıklarından 

Palermo üniversitesi prof 
rinden biri, eski Romen yaı . 
kanın deveranını teshil etmek 
kasız Romen boynu denilen t . 
tarzının kabulünü teklif ctmitlJ 

Jurnale ditaly; FransızlarJllı 
min başına bela etmiş oldukl•fl 
kalık ve krava tı t~hzil vadisini 

le k bankadan paraları aldığını yadığı- D J G •• •d adar grçirdiği hadiselerin her biri kahve jle karıştırıp içme , etli yaşı· b e ı· uzı e be.:er Manav Mehmet ve Diyap dük 1 
b
. d I O d 

1 
. 1• • "d k mız Mehmet Ali isminde irisi de v ' ı zun boylu neşriyat yapmıştır.,. 

ır ers o ur. erslerden istifade na ge ince, gatsız ığı gı erme ve kanlarında sebze sattıklarırıdan ikişer, · 
d k Defterdarlığa celbedilmiştir • Tica· k k~h • e er ve daha sonra pmrünü kısalta- daha ço yaşamayı ümit < tmek İ· Bir vakıt!ar ki · ~· ve a ehli) et vesikasını değiştirmiyen şo-

k . d 1 ret ile ug· raşan bu Kayserili Meh- I k.h ca hadiselere daha iyi karşı koyar.! çin en iyı gı a o ur. nim üryan gezen ve yı ışı a · för ince Mehmet te beş lira para Konufm•k r• 
Eli k ( 1 ) met Alinin ortadan yok olan evrak ı b h d ı Al i yaşına adar hayat ancck lir u us reketleriyle bütüu ir çarşı cezasile cezalandırılmışlardar. y a u i er için rn• 
tecrübe devridir. T<cıübeleıin ndİ- üzerine parasını geçen Mayıs ayında halkın\ taciz eden bir " Deli d konuşmanın, yürü 

tamamen aldığını ve bu işle hiç Lir Dög"' Üp yaraladıkların an bakmanın bile soo 
ceeinden ellisinden sonra istifade Güzide ,, vardı. Bunun hak 

Ç b 1 • alakası bulunmadığı ve suçlularla Eski istasyon civarında oturan lerde yasak olduğunu iş itiyortJS: 
edilir. lstrklilerin birincisi krnJi em er aynın avam _J I I kında yine bu sütünlarda mü· Yusuf oğlu Mehmed, Mehmed oır.lu duya duya artık bunları tabii 

tar ışma •ıığı an ilŞI mıştır. I ld N'h 5 

kendini yoklamak, halini ve kudre- M ] d k teaddit yazı ar yazı ı. ı a· Tevfik ve Şahhud oğlu Selim; Ah· A-e başladık. 
tini anlamı ç-ılışmak luzurnudur... ec isin e i nutku Evrak bulundu yet güııün birinde Genel evle med oğ'.u Doğan Kahramanı dö~- 1 Benim bahı-etmek istediti-

S.z de, elli yaşına geldiaizse teb. 1 rine atıldı ve halk da bunun du.' klerı.nden ve bunlardan Tevfık • nuş~ak Y_ asağı,, . fngiliı treO 

k 
[ Birinci sahifeden artan ) Octadan gaip oldugu söy eni len 1 • tat bık edılmekt•d 

ri ederim, henüz gelmedinizse o ya şerrinden kurtuldu . d b' d· ır.· b' "ki f · d ı " ır. ve çekidc! bunun üzerine doldurulan ayni zaman a ın 1x 1 ısı e 101 e fngiltere demiryolları 
şa varmanızı ve onu çok geçirmeni· insanı şaşırtacak bir şry olmazdı. B. C Fakat; bir kaç gündenberi D d k e düşürüp muameleli evrak umhuriyet oteli oğana çarp ırara yer · kimsenin kimseyi rahatsız. etnı 
temenni ederim. Hodzanın Lord Rünciman'ın kendi yine bu kadının ortaya çıka· )'aralanmasına sebebiyet verditindcn ve bilhassa sakı"n yolcuları, ~ 

d · altında su ve müskirat bayii Asa· ı 
Aer iki takdirde de tavsiye e· yanın a müşavır ve mutavassıt ola · rak eski sırnaşıklığına devam { .rnçlular yalalanmış ve haklarında ğaz, münasebetsiz. yolculardan 

k b 1 k b 1 fın dükkanında bulunarak alınmıştır. 
derim: Elli yaşına aelince kendinizi ra u unmasını a u etmesi key- l etmeğe başladığı görülüyor • l kanuni takibat yapılmıştır . etmek ıayesile, düşüncelerile 

o Asaf bir muharririmize bu husu!>ta 
halinizi yoklaymız. ilk hissedecı-ğİ· fiyeti, kendisinin hüsnüniyetine bir- Emniyet Direktörlüğünün Mu""tekaidler hakkında başa seyahat etmek istiyenJer 
niz şey bir yo'"gunluk, bir halsizlik· delil teşkil etmektedir. şunları söylrmiştir: Nazarı dıkkatini celbederiz • susi vagonlar ayırmıştır. Bu 1' 
tir. Daha "çok yaşamak isterseniı, Popüler, diyor ki: - "Ihsan Öneri brnıyorurn. her ~ bir tamim rın kapılarına ve kompartıı11 
b h k t d"'kkA ğ k A t Malı'yeden maaş almakta olan kapılarına ve kompartımanlarıo 

u alsizliğin nereden geldı'~nı· an· Çek hükumeti, pt'k ikılane bir I va 1 u anıma u rar, agı ve sa · 'b d k ı ..... ıs• T l f l • I rıne ' ura a onuşu amaz.,, ı"" 
lanıalısınız ve ÖnÜne geçmİye çalış SU rette hareket ederek bir nasrh ka j İre eşyasını bıra\tır, bilahare gelip e e On a em fi Veren trkaüd, dul ve yetimlerin mühür e • 1 taşıyR n tabelalar asmıştır. 
malısınız . bul etmek suretile bu nashın verece alırdı. Geçen cumartesi günü araba bulunamadı? rine soy adlarım da ilave etmeleri , Ne güzel fikir değil mi? Sd 

Bu halsizliğe sebeb vu-cutta lu" . ği na~ihatleri kabuldrn imtinaı çok ile geçerken bir takım ka~ıtlar bı· Ç d d ve •imdiye kadar soy adı almamış bizim /- dana sinemalarında d• ekin üzerin eki numaranın Ü Y 

zumlu olan madenierin azalm1~1dır. müşkül kılmış oldugunu gizlememek raktı. Bende her vakitki gibi hiç zeltilerek paranın ödenmrsi h3kkın olanların da nihayet 31 Kanunu ev· tatbik edilebilse l 
Yakın zamanlara gdinciye kadar lazımdır. Çekoslovakyanın mukadde bakmayarak çekmrceye koydum. ayın da bankaya tel t'fonla emir verenin 1 vel 938 tarihine kadar alarak nü · 
insan. yiyince, yağ yiyince şeker yi· ratı ve birçok bakımdan Avrupanın ' 26 ıncı gürıü yanında bir maliye mü kim olduğu dünde yazdığımız gi fusa tescil ettirmrk suretiyle maaş · 
vince mükemmel yaşıyabilir, diye mukadderatı bu veçhile bir tek ada fcttişile dükkanıma gelmiş ve çocuk bi bili bulun"<tmamıştrı. Buda aran larını alabilecekleri Maliye Vekile 
sanılırdı. Yakın zamanlarda İnsanın mın t.ıktirine bırakılmış oluyor. Bu tan bu evrakı alıp çıkarlarken ben maktadır. ı tinden bildirilmiştir . 
hayatı için vitaminli yemek de lü- çok ciddi bir vaziyettir. 

1 
dükkana girmiş bulundum. Ihsan evra p b k d l 1 -·"-c:~'~pıı,~..,... 

zumlu. anlaşıldı. Bunların ehemmi· Fakat Fransanın Lord rüncimanın kı açtı ve bunun arasında bir çek arayı an a an a a~ ~ ~ ..... ( 
bulundu mu? t!" .. -~,~ ' · li.11 yesini bilirşinz. F ökat bunlarla bir bitaraf lığından iştibah etmesi için : bulunduğunu ve bunu görüp görme· ,..,. 

likte, <ıillar kadar madenli yemek. hiçhir sebep yoktur. Fransa, Lord diğini sordu. Ktndisine evrak, çek Geç vakltta aldığımız bir habe ; -=-ı _JI_ 

R- · ' L • d re göre bankadan parayı alanın e'ka ' . ~ lerde lüzumludur. Bu lüzumlu madrn- uncınıan ın LU memurıyetin en şim gibi şeylerin beni hiç bir suretle ali " 1 28 Temmuz 038 
lerin en başı nda da fosfor, yahut diki halde iki netice elde etmrk iste kadar etmiyeceğini söyledim. O; egf'r lı zabıtaca tamamen tesbit edildiğin 1 G -

t k d. V b · 1 • ld den buda yakalanmıştır. Bu vazı.yete , ökyüzü açık . Hava hafif rüz-
fssforlu dtmek olan fosfatlar gelir. eme le ır. e u netıcc erın e e çeki yakmış isem küllerinin nerede 
F d · ı · b h · d k · göre bu ı"şte bu"yu"'k ro'ı oynayan asıl garlı . En çok sıcak gölgede 36 de-

osfatlann, bize lüı.umunu, takdir e ı mesı onu a tıyar e ece tır: bulundu~unu sordu. Buna bittabi gül 
1 1 suçlular bugü., tamamen tesbit edil rece. Geceleri en az sıcak 22 de-

etmek için vücudumuzda bulunan ngiltere tarafından drruhte edil düm. Bunun üzerine müfettişle bera 
madrnlerden en çoğunun potasyo miş l lan ve şayet icabında kefalet ber çıkıp gittiler. Benim ne sahte miş olacak ve kendileri adliyeye ve _re_c_e_. -·------·-----
mun, kalsiyomun, manyezyomun, ve zaman demek olacak ve musli- çek tanziminden ve nede her haııgi rileceklerdir. 
sodyomun hep fosfat ştklinde bu· han~ uzlaşma ihtimalleri artac1k, da bir şeyden haber im vardır. Ben kü Memurlara işten el 
Jundnklarıuı bilmek yetişir. ha doğrusu şiddete müracaat ihtimal çük bir esn~fım . maişetimden başka çektirildi: 

lnsn yaşadaıkça maden kay· leri bertaraf edilmiş bulunacaktır. bir şey düşünmeyorum." Nezaret altında bulundurulan lb 

san, Ömer ve Ragıb,a vilayetçe işten 
el çektirilmiştir. Bunların vazifeleri 
şimdilik diğer m{ murlat tarafından 

görülmektedir. 

' Motosikletini 
çarptırmış 

Sultan svkağmda 
Mustafa oğlu Cavid, sürmekte 
duğu motosikletini Zenc:rli rot' 

I sında oturan Süleyman oğlll 

1 
yaşlarında Hakkı'ya çar~t•. 

yaralanmasına sebebiyet verd 
yakalanmış, hakkında kanuni 
bat yapılmıştır. Yaralı çocuk , . 
leket hastahanesine yatırılmıştı 

İki at çalındı 

heder, bulaş.k, müzmin hastaların ,------------------------
hepsi bize az çok maden ka) bettirir. 

B 
u katil, hem kocasını öl· 
dürenbir kadındır, · hem 
de bir avukat... Süzan De. 
laris bir iki sene evveline 

------,1 
Yamaçlı mahallesinde 

Davud oğlu Yusuf ve Süleynı•" 
lu G.uip, evlerinin önünde bıJ ; 
atlarının kıptı tayfesinden Si 
man oğlu Reşid ve Kanber~ Hiç hasta olmadan, kedrr çekmek, 

yörulmak da gene fosfat kaybet· 

meye sebep oluı lar. Halbuki kemik 
lerimiz, beynimiz adelel;)rimiz fos. 
larla kurıılmuşlur. Bunlarda fosfat 

azalınca zayıf kalırlar. Onun içın 

elli yaşına gelince pek cok kimse• 

ler vücutlarında bir halsizlik duru· 

yorlar. Bu halsizliğe sebep maden· 
!erin, onların yanında fosforun azal 
masıdır. 

Eski beki . ı ler, kanımızdaki fos · 
fotlari bilmezlrue de, yaşlı adam · 

lann halsizlitini gidermC'k için ıs

takoz gezlerini istiritye kabuklarını 

ve geyik boynuzunu hava"nda toz 

yaptırarak ilaç diy~ y~dirirlerdi. 

Bunların fosfor olduğuuu şimdi biz 

biliyorsak da artık öyle şeylerden 
fo:,for aramayı gülünç buluysruzl 

Onun yerine fosJoru daha iyi 
olarak, sütte, ekmekte, pilavda, ku-

ru sebzelerde buluyor uz. Etin elli 

yaşına gelr'1İŞ adamlar başka mah 
zurlan olmasa da iyi fosforlu bir 

yemek olurdu. Fakat yumurtalar 
fosfor olyaya hiç kimsenin bir di 
yeceği bulunmaz. 

kadar meşhur bir avukat olarak gir 
diği mahkeme salonuna bugün jan· 
darmalar arasında giriyor .. Evvelce 
bir çok suçlulaıı, nıüdaf aa ettiği yer 
de bugün lrendis i ı ı i müdafaaya çalı 
şıyor ... 

Süıan Delaris 34 yaşında.dır. 

M. Delaris ile bundetn 4 sene evvel 
evltnmiştir. Bu adam ikinci kocası· 
dır ve kt-ndisi de onun ikinci karısı
dır O sene kocasından boşanmış o· 
lan Süzan, bir bankada müdür mu 
avini olan Delaris ile tanışıyor. Bu 
adamı Siizanın annesinin bir para i
şini takip etmektedir ve bu müna 
sebetle sık sık onlarla görüşmekte· 
dir. 

Ddar İs evlidir. Fakat ihtiraslı 

bir kadın olan Süzan onu karısından 
boşalıyor ve kendisi evleniyor ... 

Bir yuva boıularak kurulan bu 

ailenin saadeti uzun sürmüyoı. Sü
zan ihtiraslı olduğu adar da kıskaııç· 
tır. Kocasının hareketl,rinden ~üp 
beleniyor ve aralarında kavga baş-

Avukat Kadın 
lıyor. 

Bir müddet sorıra Delaris ile ka· 
rısı geçinemez oluyorlar. Kadın bir 
gün, şidJrtli l>ir kavga esnasında, 
kocasına : 

- Sen beni biliyor musun? di· 
ye bağırıyor. Bt n kızarsam insanın 
kafasını patlatırım .. Aklını başına al 
ve on ı göre hareket et .. 

Fakat adam, bu trhdide aldırış 
etmiyor ve gene eskisi gibi hareke
tinde devam ediyor. 

Süıan kızmıştır . Fakat sinirleri

ne hakim oluyor ve cinayeti o sıra 
d t işlem t' kt.!n kendini arıkoyuyor. 

Güvendiği ş~y onun avukatlığı 

dır. Kocasını alt-ybine dava açıyor : 

Tendisini boşamasınt ve bir yaşın
daki çocuğun1 nafaka vermesını ıs
tiyor. 

Fakat, avukatlığı burada tesir :· 
ni göstermiyor: Kadın, en müşkül 
davaları kazanmış olduğu halde, 
kendisine ait olan l:;u davayı kaybe-

diyor. Mahk eme, katı ile kocanın bir 

müddet ayrı yaşamalarına karar 
veriyor. 

Süzan Delaris öfkesini alama

mıştır. Bu sefer kocası aleyhine b0tş 

ka bir dava açıyor : 

Delaris evvelce, anne~inin para 

işle, ini takip ediyor. Süzan, o zaman
lar Delarisin bazı suiistimallerde bu 
lunduğunu, ve on bin liraya yakın 

bir parayı zimmete geçirditini iddia 
ediyor. 

Kadm, bu davayı da kaybede 

cektir. Mahkeme, sııçu sabit görmii 
yor ve Suzanın kocasını beraat etti 
rıyor. 

Kocasına hınç besliyen kadın, 
avukatlığın para etmiyeceğini görün 
ce, İntikam almak için diğer vasıta-

ya baş vuruyor : 

Delaris ayrı yaşamaktadır. Karı
sı ile dargındır. Fakat Süzan, koca. 

f sının ailesi ile göriişmekte ve evleri 

ne g irip çıkmaktadır. 

hte, cinayetini de kendisine gös 
terilen bu müsamahadan istifade ede 

rek işl iyecektir. 

Süzan Ddarislerin evinde o ge 
ce geç vakte kadar kalıyor. Adam, 
onun yanına gelmiyor ver her za 
manki gibi. ayrı bir odada oturuyor, 
sonra yatak odasına çekiliyor. 

Kocasının uyuduğunu tahmin e

den Süıan,diğerlerinin de bulunm· 

dığıbirsırada, yatak odasına gir 
yor .. Delaris derin bir uykuya dal. 
mıştır. Kadın, yavaş yavaş yaklaşı 

yor ve yatağın baş ucuna gelerek, 
tabancası ile adamın kafasına iki el 
ateş ediyor .. 

Sil3h sesleri üzerine koşanlar, 
kadını şaşkın bir halde buluyorlar. 
Der hal tevkif olunuyor .. Adam öl 
müştür. 

Bugün Süzan, mahkemede su· 

çunu itiraf ediyor. Fakat bunu hid 
detle yaptı~ını söyliyerek kendisini
müdafaaya çalışıyor. 

Bununla beı aber, avukat kadın· 

nın, bu son davasını da kaybedece
ği zannolunvnyor. 

Cabbar tarafından çalındığını t 

1 • .. . 1 1 yak' etme erı uzerıne suç u ar 
mış ve tahkikata başlanmıştır ' 

Almanya IVeıısucııt ~ 
düstrisinde amele kıt 

Berlin : 28 (D.N.B.) - Al 
ya Mensucat Endüstrisi daiıll' ~ 
yapdığı işlelf'. rağmen Amele 
tından şikayet etmektedir. 
macılar işleı i ı ıİ makine ile yaP 
gayret etdiklerin~en 4 oturu~ 
minden 6 oturum sistemin~. 1 dl 

, ferdir. Örgü işleri Endüstrısı • 
işe yarayan }'etiomiş kimselerill 

, lunmamasmdan müteessirdir· , 

Gazi köprüsü Cumhlltl~ 
Bayramında açı\ac' 

lstanbul: 28 (Telçfonla) ~ 
köprüsü cumhuriyet bayranı .. 

11 
çılacajı için l:elrdiye lcpıürı*' 
başındaki meydanları açmış ~ 
zim etmek için hazırlıkları 
mıştır. Evvela Azapkapı ta~ 
istimlakler yapılacaktır. ~5 ;,I 
icabeden binaların listelerı 

landı . 
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Margerit • a DJU D 
TÜRK SÖZÜNÜN 
DÖRT GÜNLÜK 

T ARfH HIKA YESf 

Franksistler dün~bir 
alayı imha etti .. 

NAKLEDEN ---ı 

Hikayeci 
Cümhuriyet hükumeti Gümüş mev-

1 cudunu Fransaya nakletmeğe başladı 

-2-

1 Salamanka: 28. ( A. A. ) - Resmi tebliğ: ou,man kuvvetle · 
rlnden takriben bir alay veber nehrinin mansabı yakınında bu 

Krala Margrritin resimlerini gös nehri geçmı,ıerdlr Bu kuvvetler, imha edllmlştlr • Takriben 
h .Fakat, bir hadise lzabellanın da· 
a ıleri gitmesine mani oldu : Ta
'~kon civarında çıkan mü!hiş bir 

~l21n hastalık 1'arşılaı ına topla tü 
dt__kle bile ma&-lup edilemiyece1' bir 

terdiler. Fakat, Hanri: 400 maktul tadad adllml• ve yUz kadar dUşman neferi boOul· 
( Sonu var ) mak suretiyle telef olmuştur • 

--------~~ ----------~- Meklnenea cenubunda nah· 
rl geçml• olan Cumhurlyetcl· 
ler, ihata edilmı,, kurmuş ol· 
duklarl köprUlar tahrip olun
mu,tu r • 

uşınan gibi dikiliyor, bütün maddi 
ve ınanevi yolları kapıyordu. 
t Genç icadın, belki hayatını bu 
;_hlikcye de koyarak ilerliyecekti. 
k :kat gerek k~ndisi gerek bütün 
oy, kasaba ahalisi, iki güzel çocu 

f,n tehlikeye yaklaştırılmalarmın 
dıle günah olacağını düşünüyorlar· 

1, 

Bu büyük mania karşısmda, f. 
~abetıa kararını muvakkat bir za. 
llıaıı İçin, değiştirmeğe mecbur oldu 
Ve Marsilyadan gemiye binerek Na· 
Poliyeye geçti. 

Bir Alpinist 
Kayboldu! 

Bir imdat kafilesi 
Yola çıkarıldı 

Şamoniks : 28 (A.A.) - Ôğrenil· 
diğine göre "korn dü şamuva,, tepe· ! 
sine tırmanmak isleyen bir alpinist 
dün bir kazaya kurban olmuştur. 1 
Kendisinin imdadına bir kafıle gön. 
derilmiştir. Alpinistin vaziyeti meçhul· 

1 
dur. 

Diğer taraftan Perşembe günü 
,,Yeşil tepe,, ye tırmanmak teşebbü· 
sünde bulunan iki cenevreliden de 
henüz hiçbir haber alınooıamıştır. 

Bunları aramak üzere de bir kafile 
gönderilmiştir. 

Üzerine mühim 
vazifeler verilen 

~toyadino~i
Çin son nutku 

Yugoslavya kuvvetlidir. 
Belgrad : 28 (A. A.) - Split 

iskelesinde yapılan muazzam bir 
kabul resminden sonra Başvekil 
B. Stoyadinoviç, beraberinde birçok 
nazırlar ve diğer bir takım zevat 
bulunduğu halde Lel~diye dairesine 
gitmiş ve orada Yugoslav radikal 
birliğinin bir konferasında hazır bu· 
lunmuştur. 

Bu münasebetle B. Stoyadino. 
viç, mühim bir nutuk irad ederek 
bilhassa şöyle demiştir : 

Onbcş milyon nüfusa sahip bü 
yük ve kuvvetli bir devlet olan Yu
goslavya, bugün elinde bulunan ve 
bütün dünya ile doğrudan doğru. 

ya irtibatını temin etmektr olan ge· 

lıabella iki Sicilya kraliçesi un
v•nını taşımakta idi. Marsilyadan 
'Yrılan gemi, şimdi onu yeni bir 
sa t•nata götürüyordu. Genç kadın, 
sahilden uzaklaşırken, arkasında bı
t•ktığı yerlere sevgili bir ülke na
~rı ile bakmakla beraber, oraların 

1
,cndisi için daimi bir göz yaşı gö 
u olduğunu da düşünüyordu. 

1
• Fransız sahilleri görünürden si . 
~nıniş, biraz sonra, V ezüv Yanar· 
bağının tepeleri ufukta yükselmeye 

Hitlerin yaveri 
Vidman kimdir? 

Hitlerin yaveri Fritz Vidman 
Londraya gitti, Başvekil ve Hariciye 
nazırı ile görüştü, Hitlerin taleplerini 

' niş sah'ller sayesinde harbden ev 
velki zamandan daha ziyade müs· 

takil bir harici siyaset takip etıntk· 
tedir. 

aılaınıştı. Şimdi, güneşin bütün se 

~c Parladığı bir üıkeye gidiyorlar-
ı. 

ve teklillcrini bildirdi. 
Bu itibarla Vidman gerek Alman 

F akıt, kraliçe yanılıyordu. ita(. yada, gerek bütün diğer Avrupa şe 
Y~ sahillerinden eskisi gibi, şarkılar birlerinde ı;rözlrri krndi üzerine çek-

}'k~kselmiyor, Venedik sokaklarında miştir. Bu adam kimdir? 
ıtaralar çalmıyordu. Salgın hasta- Fritz Vidman umumi harpte Hit 

lık 0 d . . . lerin mensup bulunduğu taburun ku 
b 
. .' .. rasını a pençesıne gf'çırmış, 
t mandam idi. Hitler bu taburda onba 

h
u .un saadet yerlerini birer harabe d I 
alıne koymuştu. Her tarafa hakim şı rütbesile bulunuyor u. 

ol Vidman umumi harpten sonra ' 
an sefalet korku ve ölümdü. h 

Y istifasını verip çekilmiş ve iş ayatr ı' alnız, bereket versin, Napoli 
ci 1 na atılmıştı . 
1, varı salgından korunmuştu. zabel 934 de, eski yüzbaşı, artık dev· , 

a Napoliden otuz kilometre kadar let reisi olan eski onbaşı ile görüş i 

B. Stoyadinoviç, ltalya ile aktedil
miş olan itilafın ehemmiyetine işa. 

ret ve bu itilafın Adriyatik merk ! 
zinde sulhu temin etmekte olduğu. 
nu beyan etmiştir. Bu sebepten do 
layı ltalya krallığı ile yapılan anlaş· 
ma ve dostluk geçen senrnin mart 
ayından beri harici siyasetimizin 
mustakar ve devamlı amillerinden 
biri olmuştur. 

Sözü dahili meselelere nakleden 
B. Stoyadinoviç, B. Maçek'in etra· 
fında toplanmış olan Hırvat grup 
larile yapılacak her türlü anlaşmayı 
memnuniyetle selamlıyacağı ancak 
bunu ıki şarta muııllak bulunduğu· 

Estramadure cephesinde san be· 
nito çıkıntısının tathirine devam edil
mektedir. Frankist kıtaat, bir çok e· 
sir almışlar v~ mühim mikdarda mal· 
zeme elde etmişlerdir . 

Burgos: 28 ( A. A. ) - Büyük U· 

mumi karargaha mensup askeri bir 
şahsiyet Barselona' dan gelen ve 
Cumhuriyetcilerin amposla mıntaka· 
sında Eber nebrini geçmiş oldukları· 
na ve milislerin bu mıntakada büyük 
bir muzafferiyet elde etmiş bulun· 
duklarına dair olan haberi tekzip et
miştir . 

Bu zat, Cumhuriyetcilerin sadece 
fliks ve osko mıntakalarına sokul
muş ve 25 Temmuzda Eber nehri Ü· 

zerinde birkaç köprü kurmuş ve neh· 
rin sağ sahilinde mevzi almış olduk· 
!arını ilave etmiştir. Frankistlerin tay· 
yareleri, bu köprüleri tahrip etmiştir. ı 

Cumhuriyetciler, takriben bir kilo· 
metre ilerlemişlerdir . 

Perpinyan: 28 ( A. A. ) - Cum· 
huriyetçi İspanyol hükümdine aid ve 
S6 milyon frank kıymetinde çubuk ve 
sikke halinde 118 ton gümüş Fran· 
saya gelmiştİJ'. Bunları muhtevi olan 
kasalar Paris'e sevkedilmişlir . 

nu söylemiştir : 
1 - Maç• k taraftarlarının kral 

hanedanının saltanat hakkını tanı

maları. 

2 - Milli birlik. 
3 - Bu dakikada kanunu esasi 

nin değiştirilmesinin mümkün olma· 
dığı. 

Bu mühim nutkuna nihayet ve· 
rirken B. Stoyadinoviç, teşrii inti. 
habatın en nihayet Lir sene sonra 
yapılacağını ilave etmiştir. uk~akta Kapudaki Anju ailesinin es 1 

ı sarayına yerleşti. mek istiyor. . 

habella Napoliye geldikten son- Hitler eski yüzbaşısına karşı daı· ·----------------------------
ta t ı·h k d. . ..1 b 1 d ma büyük bir saygı beslemektedir. 
~ • a ı en ısıne gu meye aş a ı. b .. ·· 
<.sir ı k •·t d' Smelerce sonra yapılan u goruş o an ocası uzun ve mu ema ı . . . 
Çalış 1 d 'h b 1 me esnasında Hıtler, Frıtz Vıdmana: 
b ına ar an sonra nı ayet s~r est B . · · ·b· b" 
ırak 1 D '" d k - enım yanıma sızın gı 1 ır 

1 lhlŞ ve l)On şatosun an Uf· ı • · s· · k d 
tular k N 

1
. I . adam lazım, dıyor. ızı te rar or u 

. a apo ı sarayına ge mış, e· .. . . 
sır is · · .. . d k k l ya alayım kumandan rutbesı vereyım 

ınını uzerın en atara , ra un· . . 
Yanın 1 ve emırberım yapayım .. 

,! a mı~tı. b" .. b" "d"k Vidman: 
d 

1vıargerıt uyuyor, uyu u çe 
c k -lJüşüneyim diyor. 

t zc ası ve güzelliği o nisbette ar. Fak at, Hıtler düşünmeye vakit 
'Yordu. Babasından büyük bir sa. 

nat bırakmıyor, ısrar ed'ror. Vidman da 
. zevki ve kültür almıştı. Anne F k 

sıııd kabule mecbur oluyor. akat ço 
. en de ona kuvvetli bir azim ve 
irade L 

1
. ı·k . . . yüksek bir rütbeyi kabul etmiyeceği 

ı.- • ı<ra ıçe ı azametı geçmıştı. "''Z b ni söy'üyor. . ırı u meziyetleri talihinin kendi· 
&ı i~· h Bu suretle 935 de tekrar orduya 
Y'k ın azırladığı maceralarda bü giren Fritz Vidman Hitlerin yatıp 
... u .bir rol oynayacaktı. Yine ayni 
"1Czıyet ve Allah vergileri ile Mar. kalktığı Başvekalet binasıııda bir da 
gcrit A ireye yı'fleşiyor. 
ır·· vrupanın en f ızla hürmet dundan sonra Vidman; Hitlerin 
Orerı prensesi oldu. 

yanında mühim vazifeler almıştır. Bu 
1 1Prenseı hakkında söylenen söz. arada Nazilerin faaliyeti hakkında 
er n ·1 d ı b gı tere e altıncısı Henri tacını bildirilen endişeli hııberler üzerine 
k:dtıııt. başkalarının eline verecek Hıtler onu Amerikaya göndermiş, 
d ar ıradesiz bir hüküm suruyor· kendisine mesdeyi haltetmek husu 
kr'\ Bunu gören kardinal Bofort sunda büyiık salahiyetler vermiştir. 
., "

1
.
1

• azirn ve iradesi yerinde bir Son defa lngiliz kralının Frıınsa 
,.eırıbı h 
tab u up em onu, hem tacı ve ya gideceği günler yaklaşırken Hit· 
d.

11
_ Zapt ve rapt altına almayı ler Vidmanı' lngilterenin muhtelif me 

!>r uıunınüştü. Burıu yapacak olan seleler hakkındaki fikri ne olduğunu 

Hiç Bir Kimse Hiç Bir Fert 

Yazlık Sinema 
Nın büyük Gala Müsameresi olarak 

( Bu Akşam ) 
Takdim Edeceği 

( BETHOVEN) 
Emsalsiz musuki dahisinin Hayatını, Eserlerini vıı Aşkını Tavsir 

eden ve Senenin En büyiik Temaşalı şaheseri olw bu mükemmel filmi 
Görmekten kendınsini menedemiyecek ve bu akşam muhakkak bu müs 

tesna Sinema müsamerrsine iştir•k ed< cektir 
Bulunmaz bir musl!ki ziyafeti, Aşk, Güzellik, Hüzünlü ve iı,.li 

sahneler, baştan, başa fevkaladeliklerle do!u Bir ş•haser 

Yaratan: 

( Harry Baur) 

1 

Reji: Abel Gans Musikj: BETHOVEN 
Ehemmiyetle Nazar Dikkat: 1 

izdihama MeyJan v~rilme .nesi için 
Lutfen yerlerinizi ttken temin ! 
edin'z K i ş e saat ( 7 ) de 

Aşk-Hryecan - Macera- Sergüzeşt- Filmlerinin en 
Güzeli 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

.:ıayın Müşterilerine Senenin en güzel Sergüuşt, Heyec~n, Macera 
Fi,mlerinde nbirini daha sunuyor. 

~·~---------------------------------

Vahşiler H·ücum ediyor 

Oynayan: JAN VA YNER 
AYRICA: En son ve en yeni Ufa- F oks

berleri 

Paramunt Dünya Ha-

ilaveten: AFRIKADA ARSLAN AVI 

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

Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 

DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 

bir hale getirilmiştir. 

Telefon 250 

Seyhan daimi encüme
ninden 

1 - Osmaniyenin dervişiye Is· 
sızca Köy yolu arasında 2X8 lik 
köprü tamiratı (967) lira 64 kuruş· 
I.! açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4/8/938 tarihine 

müsadif Perşembe günü saat 1 O da 
Vilayet daimi encümeninde yapıla-
caktır. 

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

4 - lsleklilerin (72) lira 57 ku · 
ruş müvakkat te'minat vermesi ve 
bu işi yapabilecek iktida·ı olduğu 
na dair Nafia müdiirlüğünden alın 
mış vesikayı göstermesi lazımdır . 

Asri 9582 

Satılık ev enkazı 

Çı arlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

Mürettip alacağız 
Gazele kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

17 - 21 - 25 - 29 9540 . ~----------------: 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

1Beden Terbiyesi kanunu 
Kanun f\o. 3.530 Kabul ıarilıı : 29/611938 

Neşri tarihi : 16 Temmuz 1938 

- Dünden artan · 

gerek orduya ve Maarif Vekaletine lüzumu olan yüksek vasıflı beden 
terbiyesi ve spor öğretmenleri ile antrenör ve monitörler yetiştirmek ve 
beden terbiyesi ve sporun sıhhi ve teknik kavaidini tesbit ve sporcuların 
sihhi kontrölleri işini tanzim etmek üzere Ankarada bir (Beden Terbiyesi 
Yüksek Enstitüsü) kurulacaktır. 

Madde 25 - Hususi teşebbüslerle beden terbiyesi ve spor talimleri 
yapmak maksadile açılacak mektrb, salon ve enstitüler genel dir~ktörlü· 

ğün müsaadesine ve Devlet kontrolüne tabidir. 

Bunların, genel direktörlüğe bağlı teşekküllere kanun ve niı.amların 

verdiği hak ve muafiyetten istifade edebilmeleri için bu kanun ve ni
zamların hükümlerine uymaları şarttır. 

Madde 26 - Bu kanunun tatbik şekilleri biı nizamname ile tesbit O· 

lunur. 
Muvakkat madde 1 - Beden terbiyesi genel direktörlüitüniin ilk se 

nesi teşkilat kadrosu, verilecek tahsisata göre icra Vekilleri Heyeti kara· 

rile tesbit olunur. 

Muvakkat madde 2 - Bin dokuz yüz otuz sekiz mali senesi hususi 
idare ve belediyelerin beden terbiyesi ve spor işleri için bütçelerine koy· 
dukları tahsisat yüzde iki ve yüzde dört kaydına tabi olmadan aynen ve 

rilir. 

Muvakkat -madde 3 - ( 1 ürk Spor Kurumu ) ı.un bütün malları 
hukuk ve vecibe:eri beJen terbiyesi genel direktörlüğüne intikal e· 
der. 

Bu kurumda .. lyevm çalışmakta olan memur ve müstahdemler terci· 
han yeni t e~ekküle alınırlar. Alınmıyanlara beher hizmet senesi nıukabi· 
!inde bir aylık hesa 1 ile tazminat verilir. 

Madd<! 27 - Bu kanuo neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 28 -· Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

9590 açıktır . 

~-------~--------------------------------~ 
j 1 'nıes bir tane idi : Prenses Dan öğrenmek vazifesi ile Londraya gön 

---

dermiştir. 

71711938 

Son- 9583 
:-------~~~-~-~-----~--~~~---~~~~~---~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~-~~~~~~--~ 

Yazlık sinemada : bu akşam BETHOVEN HARRY BAUR 



.Sahife : 4 Türksöıii 29 Tf'mmuz 1938 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 

TÜRKSÖZÜ 
ı D \NA ÇIFEIK MAKiNiST MEKTEBiNE GiRME ŞARTLA'RI 

1- ilk okuldan mezun olm::.k. 
2-Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunmak. 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 3- Yaşı 16 dan aşagı ve 19 dan yukarı olmamak. 

IMatbaacılıkj j Gazeteci~ik \ Sinir hastahkları mütehassısı 
4- Göz ve vücut hastal,klarından beri ve makinistleğe dayanıklı 

duğ•mu gösterir doktor raporu getirmek, 
5- Köylü çocuğu olmak veya bir imalathanede çalışmış bulunmak· 
6- Mektebe kayıt başlamıştır. Kayıt müddeti Ağostosun 20 nci 

Müteı .evvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

an\ ak T ürksözünün oto 

malik makinalarıııda 

yaptıra l..ilirsiniz. 

Eser it rinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zclle:,.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
• 

f( l TAP 
• 

C l L O 
* 

GAZETE 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı nüne kadardır. 
bir cild, renkli ve zar 1 7 Mektebe girmek isteyenler bir istida ile Ziraat Mektebi Müdii1 

bir kapak bölgede an Bay Halil evi t 4- 3o 9531 lüğün~ müracaat etmelidirler. lstidalarına nüfus cüzdanı, ilk mekteb şahı 
cak Türksözünde ya· detname veya tasdiknamesi, doktor raporu, hüsnühal ve a~ı kağıdı, köy 
pılır. _____ ...;. _______ _..._, ___________ _,, çocuğu olduğı;nu veya imalathanede çaiıştıgına dair vesikası ve üç ad 

Resmi eurak, ced- vesikalık fotugrafı iliştırilmelidir. 
veller, defterler, çekler, Doktor 8- isteklilerin sayısı alınacak ırıiktardan fazla oluna seçme sın•' 
karneler, kağıt, zarf, yapılacaktır. Bu sebep!e müracaat edenlerin Ağostosun 25 nci perşeıııbl 
kartvizit ve bilumum günü saat 10 da Mektepte bu:unmaları lazımdır . 
tab işleriniz, en kısa İsmaı"l K l S 20-29-9 9553-# 
bir zamanda en nefis ema atır 
bir şeklide en zarif hu M 1. Ş b • d Sayın Müşterilerimizin Türkiye Kızılay CemiY

1 
Kızılay civarında eski a ıye u esı ya ·ıın a 

rufatla Türksözünde )& Nazarı Dikkatiııe nmumi merkezinden; 

pılır. Müslüm apartmanı Prese Fabrikamızda mevcut ol. Afyon Karahisar Maden Suı Lo 
Türksözü matbaa- . . up şimdiye kadar müteaddit müra nun bir litrelik boş şişeleri, sanj ~ g 

sı "Türksözü.nden baş Hastalarını hrr gün sabah sut 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul külahile beraber, (9) ve sandık Ya 
d caatlarımıza rağmen kaldırılmıyan 

k h b da gazete e er· 1 (50) kuruştan geri alınacaktır. ·..:, 
a er oy ' p b k 1 ] boş pamuk haşalarının bir haftaya 5 " "ı 

b d [ Salı günleri ögw leden sonra arasız a 1 ır Afyon kara hisar Maden u, t 1 
mecmua, ta e er. kadar kalclırılmadığı takdirde çürü· 1 ' 

1 
9521 13 26 ~ahsus boş şişelerin ucuz _fiat .' .' ,111 mesinden ve ziyana uğrumasından cılere verilmemesi ve cemıyetıP11• ti =--------------------_, ____ .

1 

ı..o.· ------------------------ Fabrikamızın hiçbir mesuliyet ka- Bayilerine.yukarda yazılı değer /ıı ~ 
bul etmiyecegini sayın müşterileri · iade edilmesi sayın halkımızdan 'ı I 1 

1 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
• • 

Tabiatın büyük lütilf ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Roın_tirn'a, Siyatik, Kum, Bölırek, Mesane taşı, Karaciğeı ve 
Mıılcd<ıı ıııuzt r p olanlarla Cilt Hd>talığı o!aııl" uıullaka IJU 

JLICA Y ('>._ .&<imelidi• 1, r: 

s,nel~ıc~ Çncuğu olmıyanldr kudreti fatıra ın ''" feyzm.J il 

11 iısı fıt v .; ılıcsııt olıııu~lıırdır . 

\... az;r.o>u, Lokantası, Furu ıu, Kasabı 

8 ı ı:{kaliyeı.i, Berberi vardır. 

Heı ıürlü ıslabı istirahat miıkemmeldir hrr şıy UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 

FIYA 1 LAR ŞUNLARDIR ; 

K~ıuş 

[il Cı cc 1 Cttl Cdası 200 Odalar dört kişilik-

" • Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark 
• " 

Birinci Baraka 75 
alınır. 

" " 
ikinci 50 

Husu•İ Banyo 
Umumi Banyo 

30 
15 

Bir kişi ücreti, gün

de iki def aya kadar • 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istiral>ı unutmayınız 

iki. g. 3 - 18 9579 

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

Kumbarat biri 
' 1 

NAYH11A 
çlza 

TlıRXI)'! 
CUMH1/ IN6Tl 

ZIRAAnBANKASI 
• 

1 Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde Ç3lışmak Üzere motor ve taştan anlar 

bir değirmenci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde

sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyam ul 

raca atı C 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Adana Şubesi 

1 Ağustosta Açılıyor 
Belediye caddesi Adana 2-6 9570 

ı~----------------·~---~-·----
Müjde 1 

Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan iş bankası karşı~ında 
78 numaralı doğruluk evine müraca~t edildikte kiralık, satılık evfor , 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
2- 15 9581 

- ~--------------------------------! 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

1 

lal mize bildiririz. ca olunur. ~ 

A. Brazzafolli ve şürekası Konya Paıll ~~ 
Pamuk prese F abrikasi 3 - 3 Adana Bat il ~ ~c 

2 - 2 - 9577 9573 Arıcı OOlu 

l~lUJl~l~A~llA 
CAN l-<UDTAQ.IQ 

,. ,,. '' , 
,.. 
• 

Portakal ağaçlarının sıhhati 
temin edilir ? 

-. .... 

\ 

ı VOLK ile, çünkü: ADLER 
VE 

Singer 
Bisckleller"mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükurnet 
•• 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

23-80 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9490 

1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en 
~ekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . 

V O} k ilacına yarJımcı bir madde karı~tırılma sın a lü7Um yoktur 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

R~srı .i müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatlıi~ 
ve ı av.;iye edilmektedir. 
Ve Vollu ,ı kull;onrlıııasına yaıay,ııı Pıis1<Ü •g·çler lıer 1.J 

man bahçecilerin emirlerin< aın'i.l.: lıulıındurulmaktadır. 

Adana 
M<,zh;ır Haı;<\n 

iki g. 13. 8 15 

Hizmetçi aranıyor -ı 
Evde çaıı,ınak Uzere bir 

kadın asçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstıyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

satış 
Mühür 

96GG 

• 
yerı 

Biraderler 

Umumi neşrıyat miiJuru 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaa•• 


