
Ferid Güven!!!!...~~ --- Cuma 
SAHlP ve BAŞMUHARRiRi 

KurL }Jf Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 315 

.. .:) •• 
GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Uzakşark davasının 

28 Teşrinievvel 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı: 4270 

5 Kuruş 

son safhaları 

Başşehrimiz , renk , ışık ve Çin' de 
istismar 

ıslahat ve 
teşebbüsü! gençliğin .büyük heyecanı içinde .. 

-·-
x -~? 
~? 

_in_g_i_It_er_e_ t_a viıssut hareketine geçt~ 
Ankara radyosu 
bugün açılıyor 
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Tokyo : 27 ( Radyo ) - Prens 
Kor,oycye Japon milliyetperverleri 
tarafından bir ı.ıkrir verilerek Çinde 
kazanıleııı yerler n deı hnl istismar 
edilme:;i ve bu bölgelerden hemen 
ıs!alıatn geçilmesi talep edilmiştir . 
Ayni zamand.ı Şimali Çinde yabancı 
hiçbir nüfu bıı<ıkılrnaması \e Çin 
gümrüklerinin Japonlar tarafından 
müstakillen idaresi d.! istenmektedir. 

Jyı bir kaynaktan alınan mal( 
ma'a göı e, lngiltereıin Tokyo büy~ 

elçisi , Maı eşnl Çang-Kay-Şek ne 
dindı! tavassutta bulun•nak üze 
Çarşnnıha günii Mareşale mülaki ol 
ccıktır. Siyasi mahf'.!tlcrin kannatiıı 

göre • İngiltere , Çın-Japon işini 
halli için lılen 

geçmiştir . 
tavas,.ut hareketi 

PAMUK PiY ASASI 
,Jııkr11aclu lı (/) ffl 111 ~ii11lninclı• bir liöJe11i11 lıali Ege bölgesi pamukları çabuk 

ve iyi fiyatlarla satılıyor maktadırlar. 
Cüınhuriyet bayramındaki b~yük 

resmigeçide iştirak ede::ek olan tale
be ve askerlerimiz. Atatürk anıtını 

~nkara : 27 {Telefonla) - Bütün 1 
~ra cümhuri~etin 15 inci yıldö· 

bUrıc hazırlanıyor. Hemen bütün 
Uslanmız Ankaraya gelmiş bulun 

'-------------------------------
Avrupanın yeni hükômeti 

ÜTENY ANIN iSTiKBALi 1 

ziyaretle çelenkler koymakta, teza
hürler yapmaktadır. 

Şehrin bütün sokaklarına eümhu
riyet halk partisi tarafından ciövizler, ' 

~ 

afişler yaı.ııştırılmış, şehrin birçok < ~* ~ .. .....; 
binaları modern tenvir vasıtaları ile ·'-- -.. • -._. • 

~~.of -
ışıklatılmışlır. : '· ~ 

Parti, inkilabın onbeş yıllık blan- Dehlllye Veklllmlz ŞUkrU Kaya 
çosuna ait bir kitap neşretmiştir. l 1 

Ztreet kongre el Ankara : 27 (Telef onla) - Rad. İ 

Akala pamukları revaçda 

Alakadarlaıdan aldıgım mala 
ta göre pamuk iaracatı gecen yı 
nisbetle bu sene daha fazladır. ö 
itibarla fiatların bir az daha yüksoelr 
si ihtimali kuvvetlidir. 

Plebisit 
henüz 

yapılıp yapılmıyacağı 
meçhul Mbulunuyor 

Büyük zir!'l<\t Jco~~rcsi i~~n .. Ia~- l yo Evimiz yarın (bugüh) saat 10 Cfa f 
yet devam edıyor. Kongıe onumuz· 1 merasimle açılacaktır . Bu münase· 1 
dcgi ayın onbeşinden sonra açılacak- betle il nkara Radyosu tören es na
tır. Kongre azalarına dağıtılacak ra· ı' sında verilecek söylevleri neşredecek 
porlar hazırlanmaktadır. \'e yarın (bu) geceden itibaren her 

Resmi kabul gün ve her gece yen: istasyonumuz 
1 çalışacaktır. 

fzmir: 27 (Husui muhabirimizden) I 
- Pamuk piyasası burada açıiışmdan 
beri hararetli bir seyir takip :etmek
tedir. Bilhassa Akala pamuklarının 
gördüğü rağbet günden güne artmak· 
tadır. E]'e bl'1ges ni1e bu se e rekol· 
tenin yarısından fazlası Akala cinsi. 
dir. 

Akala pamukları için birkaç haf· 
fadanbeıi başlayan talepler günden 
güne artmağa başlamıştır. 

Fiat\ar 44 kuruştnr. Alıcılar ge
çen hafta olduğu gibi hararetlidiıler. 

Çiftçilerimizin /\kala pamukları 
müsait bir şekilde yetiştirmclerin 
gösterdikleri dikkati şayanı takdir 
ihracat ticaretlarinin ençok Aka 
cinsi pamuk aıamaları, bu cins p 
mukların az zaman içinde memlek 
timizde taammüm edeceğini göste 
mektedir. 

Paris 27 : Radyo - Avrupa dip· 
t aııaı ını birkaç gündür en çok 
~R'uı eden }·er, küçük Rütenyadır. 
/<arpatlaraltı Rusyası ismi de 

1 
en bu memleketin akibetinln ta. 
~dilmek üzers olduğu şu ı.rünler 

~ 01orıya ile Macaristan birlik t)la-
bıı mıntıkanın halkı hakkında re· 
~a nıiirncatı ve Macar- Leh hu· 
~ının birleşmesini iı-temektedirler 

olonya hariciye nazın Bek bu 
~ada vasıl olmak üzeı ~ Romanya 
~1derek kral Karolla görüştü. Ma
ar Çekoslovakyaya rıo'a verdi. 
liarareıli münakaşalar oluyor. dip
%1· bu mıntakanın akıbeti hak
~ karar verilmek üzere, Avrupa 
~ ıthlannda mekik dokuyorlar. Bi
aleyh, maksat \'e hedef yalnız 

\ ~nya lopraklaı ı değildir.. Alma: 
~ e Rusya [arasındaki rekabettir. 

u u itibarla, Rütenva meselesi 
~ Avrupayı meşgul ediyor. 
~a llrpatlaraltı Rusyası, yahut Rü 
Lk eski Çekoslovakyanın dördüncü 
ıa asını teşkil ediyordu. Ekserisi 
1

1
Yna köyliisü o~an 950 bin nüfusu 
~r. Uzun yıllar bu havali Avus· 

tııı .._ Macaristan hakimiyetinde 
~Şlır. Mühim bir scvkülceyşi ehe 
t cıı oldugu, Rusya Ukraynası ile 

Yayı birlcştin·n bir halka \•azi 
de görd iiğü için gerek Rusya 
A.lnıanycı bJ mınt kaya biiyiik 

~ ehemmiyet vermektedirler. 
~~Çen ay içirıdc Çcko:.lovakyaya 
et ınıntıkalaı ı ıncselesiıı'ıı Av· 

; bir harbe sjıfö.Jemege ramak 
1 g'Ünlcrde, Sovyctlerin Çckos 

) Yaya gön !erce ~i ynrdımın °Ro
~:~an gl!çcre':e Rutenya ve Slo· 
Q

1 
Vasıtasile olacağı soylennıişti. 

~ tıaenaleyh, Pı>lonyanın istediği 
~·bu tnpraklar ş~yet eski!:;İ gibi 
~~1acaristana ilhak edilecek olur
~t 0nya ile Macaristan ıuasında 
kek bir hudut teessüs edecek, 

t
1

1 
vaziyet ortadan kalkarak 

ttıa. ile Almanya arasında bir 
~t~ ~eydana gelecektir. 

ı11 lıler, Rütenyalıların eski !\fa· 

müdafaa etmektedirler. 
Büyük bayram prngramına göre, Saat 13 - Anons (muhtelif li-

mebuslarımızı, sefirleri ve erkanı Bü- sanlarla) İstiklal Marşı, 13,05 - Da. 
RUtenler Klmlerdlr ? 
Sık ormanlar ve yeşil yamaçlar· 

- Gerisi ikinci sahifede -

yük millet meclisi reisi Abdülhalik 
Renda kabul ededek ve büyük geçit 
resminde de bulunacaı< tır. 

·Alman - ltalya nüfuzu ln
giltereyle çarpışıyormu? 

Filistin davasının maksadı nedir 

Tanınmış İngiliz siyaset muharrirlerinden H. 
N. Braylsford bugün tamamen şiddetlenmiş 
olan Filistin hadiselerinin aslını tetkik eden 
bir yazısında bazı şayanı dikkat mütalaalar 
ileri sürmektedir .. Ezcüınle diyorki: 

/fıtler ı·e llıımlin i 

hiliye Vekili ve C.H.P. Genel Sekre-

Prag cevap 

Karpatlaraltı Başvekili dün 
akşam vazifeden affedildi 

teri Bay Şükrü Kaya tarafından bir 
s0ylev, 13.10 - izcilerin zafer abi. 
de~i önünde and içmesi , söylevler, 
izcilerin söyliyeccğ'i lstiklal marşı . 
(Ulus meydanından nakil) , 15 -
Cümhuriyı>t devrinde mahkemeler 
mevzulu konferans . (Adli)- e veka· 
leli tarafından), 15.15 - Müzik (Plak) , 
15.45 - 1 üı k ordusu mevzulu bir . 
konferans (M. M. Vekaleti tarafın
dan) , 16 - Müzik (Opera parça. 
ları. Plak) • 16.30 - imparatorluk Prag : 27 (Radyo) - Çekoslovakya hUkOmetl , Macar 
ve Cümhuıiyet devrinde köy mev· notasma cevabmı vermı,ur • Bu cevapta ilk planda Macar 

1 
ekalllyetlerl göz önUnde tutulmuş ve Macaristan hUkQme· 

zulu bir konferans (Dahiliye Veka 
tine yeni bazı tekllfler açıl 

leti tarafından) , 16.45 - Halk tür.

1

1 
mıftır • 

küleri (Plak) , 17 - Cüınhuriyet Çekoslovak hUkOmetl dUn 
zabıtası mevzulu bir konferans (Da· ı akşam , Karpatlarallı başyekilini 
hiliye vekaleti tarafından) , 17.20- 1 vazifedtn affetmiştir . Ruraya Çek 
Müzik (Dans. Plak) , 17.45 - Türk ricalinden bir zatın tayinine karar 

Tarih lnkilabı mevzulu bir konfe j verilmıştir • 

rans. (Türk Tarih Kuıumu tarafın ı ------------
dan) , 1~ - Müzık (Tü, k musiki 
~i) , 18 30 - Cümhuriyet maliyesi 
ve vergiler (Maliye Vekaleti tara 

Mersinde 
fından) , 18 45 - Mlizik (Halk mu Memleket hastahanesi 
sikisi) , 19 - Demiryollan mevzu· pavyonu dün törenle açıldı 
lu bir korıferans (Nafia Vı kaleli 1 

l tar;ıfından), 19.15 - Ha lıcrler , 
19 35 - Cüınhuriyrt Jt"vrind. :.~ınayi Mersin : 27 {Telefonla) - Şehri 

1 miz memleket hastalıanesindı·n ila· s·ılıası ıda yapıları işler nıl 'illl111 kon 
• 1 

fer;,ns (1ktisat Ve kalt ti lu<ıfıııdan), ! vckrı hususi muhasebe bütçesinden 
yapılan ve bazı noksanları tüccarla· 
rın yardımı ile ikmal edilen pavyon 
bugün saat onb,.şte törenle açılmış· 

tır. 

19.45 - Mıizik (Muhtelif rseı fer . 
P.ak) , 20 - Cümb1Jriyetten evvel 

ve sonraki sıhhat işlerinin mukaye
sesi . (Sıhhh'lt ve lçtimai Muave· 
net Vekaleti tarnfın<lan) , 20 15 -
Miizık (Çigan ıniiziği. Plak). 20.30 T eslihat meselesi 
- Türkiye Cümhuı iyeti İn hisarla 
ı ının iktisadi fonksiyonu mevzulu 
konferans (Gümrük ve inhisarlar 

Tütün Mahsulü 
Piyasanın açılması 

bekleniyor 

İzmir : 27 - Eğe mıntakasın 
da istihsal edilen tütünlerin denk

lenmeleri bitmek üzeredir. Bazı yer: 
lerde ve Akhisarda denklenmemi 

tütünler. kalite itibariyle nefis ol 
makla beraber rekolte noksandır 
Muhammen rekolte. geçen senede 

12 milyon kilo eksik ve 30 milyon 
kilodur. 
Mahsullerinin denklenmeişini bitire 
tütünciiler, piyasanın on beş ikinci 
teşnnd..:n evvel açılması için hükii 
mete müracaat etfTlişlerdir. 

Müstahsil, Banka ve Kooperatif 
!ere olan borçlarının müddeti geldi. 
ğini ileri sürmekte ve boşuna faiz 
vermemek için piyasanın açılması· 
nın iyi olacağını pildirınektedir 

Filistindeki askeıi vaziyet gdçek \·el gelmiş bir arkadaşımın anlattıkla· vekaleti tarafından), 20.45 - Mü 
ten ciddi bir mahiyet almıştır. rına göre, vaziyet basittir. Şöyle ki zik (Halk musikisi) , 21 _ Türk 

Londra: ~7 ( Radyo) - Fran
sa - İngiltere tarafından alınmakta 
olan teslihat tetbirleri ile birlikte 
Alman - halyan teslihat ıneselele · 
ıinin topluca konuşulması için mü-

Tarihteki mevkii ile bugünkü ha Yahudileriu fazla bulunduğu bazı Spor Kurumu çalışınalaıı mevzulu 
li arasında büyük bir tezat hus ... le yerler müstesna olmak lizere mem· 

1 ~il ilhakı istiyeceğini zannet· 
• 

1t;in r~u~&"" - n.--:•--··- ·:----
gelmis bulunan Filistinde cereyan e· leket baştan başa Arap asilerinin e- konferans (Türk Spor Kurumu ta-

...__._._...__. ....... ..:.- __ _.... _ _._~......_· '.'.>--~.ltt.d...dW-------~---_._..._t.....A...-1 ı;:. A--~ ~·~· 

Şehrimizdeki Amerikan tütün 
kumpanyanlarının, biyasayı on beş 
lkinciteşrinde lçınak üzere bir anlaş 
ma yaptıkları haberi doğru değildir, 

Haber a~dığımıza göre kumpanyal~r 
bu sene on iki milyon kilodan fazla 

mübayaat yapacaklardır. Fiatler i-
--''-----ı.__ _ _.__.___.___..__._~ ....... ~--~· 



Sahife 2 

Hayatın_ cilveleri 

ONBiR 
Franklık altın taşıyan adam 

Şimdi 
on beş 

Fransada ayda 
frank kazan yor 

Besansandan Pari Soir gazete· 1 

sine yazılıyor : ı 
Baba Laclet, Bezanson kasabası 

sakinlerindendir . Son zamanlarda 
Marsilyada vukubulan altın hırsızlığı 
dolayısile bu adamı ziyaret eltik. 

O, küçük bir köpeğile ve elin· 
deki bastonla ağır ağır Besancon 
sokaklarını geziyor, kendisine ~elanı 
verenlere elile mukabele ediyordu 

Sorduğumuz suallere baba Lac 
Jet şöylece cevap verdi : 

- Ben de külçe halindeki altın 
!arı vagonlara sevkedc rdim.Bu kül
çeler , bazan milyonlarca , hatta 
milyarlarca lira kıymeti bulurdu . l 
Dolaştığım yer lt~r Fransanm iç vi- ~ 

layetlerile Jsviçre hudutlarıdır. 1 
Bilirsiniz ki, altın postacılığı da

ima tehlikelidir . Ben , katarın en 
son vagonunda oturdum . Etrafımı 
çeviren çantaların içinde milyonlarca 
lira,uslu uslu yerlerinde yatarlardı 1 

Kazara birisi yanlışlıkla vagona 
girse ; yahut da Marsilya treninde 
olduğu gibi vagona hücum etme 
gibi bazı teşebbüslerde bulunulsa 
derhal mütecasirlerin beynini pat· 
latırdım. 

Benim babam ve büyük babam 
gümrükçüydü . Ben ise uıun yıllar 

altınlar içinde yaşadım. Düşününüz 
ki, bütün ömrümce tam ( 11 ) mil· 
yar altın taşımış bir adamım. Bun
lardan bir kısmı Bordoya kadar 
gelir, oradan Amerikaya yollanırdı. 
Bazıları d;ı fsviçre bankalarına ya
tırılmak üzere sevkedilirdi. 

Umumı h:upte trenimiz güzd bir 
bonbardımana uğradı. 

Avrupanın yeni 
hükumeti 

Birinci sahifeden nrtan 

la süslü olan Riiten topraklarında 

Balkanlardan akan sular bütün ara 
ziyi sular. 

Rüten öhalisi Garp medeniye. 
tinden uzak kalmış ve eski ana'ne 
ve adetlerden ayrılmamıştır. Ahali 
de bir değişiklik olmamakla bera 
ber, Çekoslovakya Cümhuriyetinin 
yirmi sene süren idaresinde ınem 
lekette bir çok yenilikler de yapıl· 
mışlır. 

Umumi Harbin dört senesini bu. 
radaki insanlar feci bir halde yaşa 
mıştır. 

Açlık burada yaşıyanların bir 
kısmını öldiiımü~tür. Bu topraklar· 
da çok bü}'ük harpler olmuş ve 
memlı:ketler yıkılıp yakılmıştır. 13u 
itibarla bütün islihs.ılat durmuş, hal 
kın bir kısmı muattal bir halde kal 
mıştır . 

Umumi Harpten sonra Çekler 
bu topraklarda yeni yollar ve büyük 
binalar yapmıştır. Rütenyanın iki bü 
yiik şehri oları Ujgorod ile Mukaçe
vu'da sanayi terakki etmeğe başla· 
mıştır • 

Bu şehirlerde Rus, Romen ve 
Macarlardan başka bir çok ta Ya
hudi ;aşar. Yahudiler eski usul el· 
bise ve iptidai L.ir hayat sürer ti 
caret , sarıayi onların elindedir. Gü 
zel dağlarda seyyahlara mahsus bir 
çok oteller İnşa edilmiştir. Çekler 
bur~larını seyyah yeri ol~rak intihap I 
etmış ve bu ınaksatla bır çok ser· 1 
mayeler yatırmıştı. 

• 

Obüslerden birisi vagonlardan 
mühim bir kısmını parçaladı. Fakat 
benim altın vağonuma bir şey olma
dı. O gün yanımda 25 çanta vardı. 

Bunlardan her biri ~40,000 frank 
1 

idtiva ediyordu. Yirmi bir milyonluk 
vagonum obüsle parçalansayc.iı ben 1 

onları nasıl toplıyabilirdim. 

Bir zaman geldi. arlık altınları 

Havr liı:ıanına götürmeye başladık. 
Bu mu<lde-t zarfında başımdan 

ehemmiyetli bir hadise geçmedi. 
Anc9k bir gün vagonumım rnÜ · 

hürlli kapısına bir elin dokunulduğu· 
nu hissettim. 

Derhal k ndimi toplıyarak kulak 
kesildim! 1 

Bu el, vagon kapısını gittikçe 1 

kaktırıyordu. Vazifemi derhal yap· ı 
malıydım : 

- Yakarım 1 Vagondan ayrıl ! 
El, altın vagonunun kapısından 

ayrıldı. Tanımadığım bu adam ağır 
ağır vagondan uzaklaştı. 

Bütiin bu zorluklara, ve altınlar 
içinde yaşamama rağmen bana an· 
cak haftada 150 frank verirlerdi . 
Sonradan haftalığım 500 franka 
iblağ edildi . 

Eh ... Şöyle böyle hayatım iyi 
geçiyordu. 

Bir gün baş memur beni yanına 
çağırdı : 1 

- Baba Lavlef, dedi; artık altın 

kalmadı .Senin de vazifen bugünden ı' 
itibaren biti i . 

- Tabii bu havadisten çok mü 
1 

teessir oldum. Demek dünyada altın 
blııinmıştı. Bilmecburiye vazifem ı 
den ayrıldım. 

Fakat ( 11 ) milyarlık alım için- ı 
de yaşıyc1n ( ben ) , bugün kaç pa. 
ralık bir adamım bi:iyor musun? [ 

( Ayda on brş frank alan za. 1 

valfı bir adam 1 ) Mayou 1 

Ankara radyosu 
- Birinci sahifeden artan -

ve baberler , 21.30 - Ulusal Eko 
nomi ve Artırma Kurumunun çalış 

malan mevzulu bir konferans (U u 
sal Ekonomi vt Artırını Kurumu 
tarafından) , 21.45 - Müntahap 
opera parçtıları (Plak) , 22 - Eın ı 
lak Baııkası mevzulu konferans . 
(Banka tarafından), 22 15 - Müzik 
(Türk ınusiki;-,İ) , 23 - Tiirk Maa- 1 

rif Kurumu çalışmnsı mevzulu bir 
konferans (Kurum tarafından) , 
23.15 Müzik (f-lafıf p'akla) , 
23 30 - Su işlerinin kö} ka!kır:;ma· 

sında rolü mevzulu Lir konferans 
(Nafıa V ckaleti tarafında ) , 23.45-
Ha be. ler ve İstiklal Marşı 24 
Son. 

Ş- Heyetşinasların iddiasınae 

ğ"°fue 940 senesin Je gün U şteki lekeler çok falla ve 

tehlikeli bir hale gelecek 
8. tir. Maıum olduğu üzere 

U bu lekelerin arzımız iize 
rirıe olan kötü tesiri fev 

kala le zararlıdır. Beşeriyete yaptı · 

ğı birçok fenalıklar arasında radyo 
dalgalaı ına olan tesiri de \Ok lıüyük 
tür. 

Amerikalılar birbuçuk yıl sonra 
küremizc gelecek bu büyiik zararın 
onlenmesl için daha şimdiden tedbir 
almak çarelerine baş vurmuşhır. lık 

TürksöıG 

ş <®lhl Ü ır 
L'i:21l'i:ii~mEl:lmmllEl ............. ı ..... l!ml .................................... ı 

ICümhuriyet bayramımı
~::za~~1:~~nma~:'.::1ii:~e zı nasıl kutlayacağız? 

Hars Komitesi 

daha attırdı 

Hars komitesi tdrafından Mir
zaçelcbi mahallesinde yaptıtılması 
rıa kar ar verilen İlk okul binasının 
temel atma töreni, dün Vali Tevfık 
Hadi Baysal tarafından birçok da· 
vetlilerin öniin<lc yapılmıştır. Tale
beler şimdilik kiralanan binada ders 
!Nine devam etmekte fo!er, 

Spor eğlenceleri 

Bayraın günleı i bir 
çok ıdçlar yapılacak 

Büyük programda neler var? 

Proğram. ı 
1- Cümhuriyet bayramı kanunu 

gacğioe göre 28 birinci teşrin cuma 

1 
günü öğleden sonra başlayıp 30 bi· 
rinci teşrin pazar akşamına kadar 
siirecek lir. 

kay,1edilmiş olanlaı la kürsü komis 
yonuna bildiriltcek olanlar tarafın· 
dan konferanslar verilecektir. 

5- O gün saat 14 de Halkevi 
1 

spor kolunun ciritcileri tarafından 

demirköprü cıvarında ciı it oyunları 
icra edilecektir. 

28 Teşrinievvel 

Sığara ve iç
kiye harp 

k'd 0 ilt 
lngilterede siğara ve İç. 1• e ·eP' 

ri gelen hastalıklara karşı ıkı Y 

ilaç piyasaya çıkarılmıştır. . r~ 
Bunlardan biri fazla sigara ıç r 

!eri hemen siğarayı mutedil jçtlle 
'kara sevketmektedir hem de Sl5 

verdiği zarar )arı gidermektedir:la 
Digeri de aynı şekilde, bu 1 

• . t cııı 
kulbnanların az iç!<i icme:,ıoı . 

0 
etmekte ve zara·ına biıaz ı11 aııı 
makladır. 'ğı~ 

Fakat L irçoklaıının söykdı 
göre, bu ilaçların hiçbir tıbl.ıi :: 
yeli yolctur ve insanı aldatıııa ·~ 

kt dır· 
bi!şka bir şeye yaramama a J lr 

f d . k~ e ı nunla IJerdber ay ysı ın ·ar 
1 

Ç · k'" b ·ı~ 1 ku'lııf yor. un u u ı aç arın . 
. kı) 

usıılları "hastalaıı,, daha az ıç ~ 
d. \'t 

siğara içm~ye sevketınektc ırı ~ 
· · lifle leri fayda da bundan ılerı ge 

r 

Adanaınız önümüzdeki cümhuri 
1 

yet bayramında çok canlı spor hare 
ketlerine şahit olacaktır. j 

29 Birinci teşrin cumartesi günü 
başlayacak olan bu spor hareketinin ' 
en enteresan cıheti Demir spotla · ı 
Adana emekli sporcuları arasındaki 

1 
yapılacak olan tekaütler maçıdır. Bu 
takımın maçı günün en güzel sürpi 1 

risi olacaktır. 13ı.ından başka Bayram 
da yapılacak olan bu spor hareket 
!erinin en ehemmiyetlisi Mersin ve 
Adana giireşçileri arasında yapıla 
cak olan müsabakalardır. 29 teşrin 

1 
cumartesi günü Mersiude yapılacak 
olan bu miisabakanın Revaıışı erte 1 

si günü Adana şehir stadında olacak 

2 - Buna göre bayı am birinci 
teşrin 28 inci cuma giinü saat 13 
te saat kulesindeki vakit düdüğünün 
çalmasile başlıyacaktır. Bayramın 
l: aşlamasını bildirecek olan bu işa 
retle bera~,er Lütü 1 f ıbrika aü iük 
!eri ve şehirdeki otomobil ve kam 
yon karneleri 5 dakika si1rmek üze
re çalacalardır. Bayramın başlan 

gıcıııı şehrin her :tarafına yaymak Ü· 

zere ayrıca davullar ça'macaktır. 

6- 28 Birinci teşrin cuma günü 
saat 16 da vilayet, par ti ve beledi 
ye ve kurumlar adım Atatürk par· 
kına çelenkler konulacaktır. Bu çe· 
lenkler C. H. P. binasında izciler 
elile ve halkevi bandosu refaka!inde 
asfalt caddeyi takiben Atatürk par 
kına götürülecektir. istiklal marşını 
müteakip çelenkler abideye konula 
cak ve cümhuriyet marşile merasi· 1 

min bu kısruına nihayet verilecektir. 

dir. _,,, · 
- Gerisi dördüncü sahifede / 

1 şi 
~ıy 

le 

tır. 

Bu müsabakal ~rda bölgemizi 
hangi güreşçilerin temsi! edeceği 
katiyetle maliiın olmamakla beraber 
yapılacak tahminlerde aşağı yukarı 
şu güreşcileı in sikletlerinde güreşe 
ceği umulabilir. 

56 Kıloda Salahattin, 
61 ~hmet Aksoy - ibrahim Ça· 

nakçı, 
60 Kadıköyünden Remzi Liitfü 

Demir can, 
72 Filık Ahmet - Ramazan 
79 Süleyman Dişiçfüük 
87 Eğri agaçtan Hacı İbiş ve· 

ya Abdi Ôzbağda AğııJa lnnapli· 
dan Zanapalı Hanef ı. 

içlerinde Süleyman gibi Remzi 
gibi, Hacı ibiş gibi cidden kıymetli 
ve Fi1ik gibi teknik gürtçcileri ibtival 
edt·n bu takım Ahmet Aksoy · Ab 
di Ôzbağda gibi yeni fakat İstikbal , 
için ümit verecek genç unsurlara da 

maliktir. 1 

-~ --~. 'l.'':1" Jı w -,._,. t. .. ~ / J 
~'~J . 

l:ıWl-....-.r. -- - 1 
' .... 1 
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Gök yüzü açık, hf\va hafif rüz· 
garlı, ençok sıc.ık 24 derece, gece 

leri en cız sıcak 14 derece . 

1 

yapılan iş büyük radyo antenleri İl'şa 
sıdır, Bu suretle radyo makineleri 
lekı-lerle mücadele için kull a nılacak 
tır. 

Zengin dllencller 
Amerıkanın Detroit şehrinde lıir 

yangın olmuş ve büyük bir ~v yan 
mıştır. Uzun yıllardanberi~ bu evde 
yaşayan 18 dilenci kadından üçü 
yangında ölmüştür. 

3u kadınlar eskidenberi pintilık· 

!erile tanınmış dilencilerdir ki, yangın 

3- Birinci tt:şıinin 28 ir.ci cu 
ma gününden başlıyarak 30 uncu 
günü akşamına kadar sürecek olan 
bayanı günlerinde bütün resmi da. 
ireler C. H. P. kurakları, Halkevleri 
kurakları Spor kulübleri, bütün o 
kullar. müesseseler ve ticaretharıelfr, 
bankalar, fabrikalar, dükkanlar, 
evler nakil vasıtaları ve meydanlara ı 
ve caddelere kurulacak taklar bay 

1 raklarla süslenecek ve elektiriklerle 
ışıklandılacaklardır, 

4- Bu gün ve bayramın diğer 
günlerinde öğleden sonra Belediye 
önü, kuru köprüde çeşme meydanın 
da, Taş köprü başıııda, Tüm ko. 
mutanlık yakıdında, Hükumet kona 
ğındaki mcstanzade ocağı önünde 
olmak üzere 5 yerde C. H. P. tara · 

Cfındkn kurulacak halk kürsülerinde ı 
adları önce1len parti başkanlığınca 

7- Saat 20 de Halkevinde bay.: 
ramla ilgili konf.!ranslar verilecektir. 
Bu konferanslar C. H. P. ve bele ı 
diye önüne konulacak, asfalt cad- j 
dede dörtyol ağzına ve halkevi bah 
çesine konulacak hoparlörlerle yayı· ' 
lacaktır. 1 

8- Bu gece saat 20 de Gazi 
ve Namıkkemal okullarında ve öğ
retmen okullarında çocuk babaları 
na ve halka müsamereler verile-

Alman-ltalyafl 
nüfuzu 

- Birinci sahifeden artan 
_,,,, 

od 
Bu Aarap o kadar faıla ıuıı 

500 ile 2000 arasında bir ) e ~,o 
tuyorlar. Fakat teşkilatları 0 hi~ 

k. ı ·k sa " kuvvetli, arkalarında ı em a ~·ı 
ri ve dini liderler o derece fllllid&ı 
vemetli ve tı>thişleri o kad.ar ~111ıP 
ki, büyük bir Arap kütlesı oo 

ccktir. ı dediğ'ini yapıyor. ıi} 

~!""""""'~ Hatta Arap polisi biİe ~ynı ~:~!' 

ı 
1 bulunal.>iliyor ki, binnetıce 5

• 

Güneşli !kokulu almak zarureti hasıl oımuşl~\or~ 
İngiliz askeri~rinden bır rıctıl' 

Dün birçok davetlilerin 
önünde törenle açıldı 

Mahalle halkının d ! yardımile 

Hars komitesi tarafından yaptırılan 
G ioeşli İ • kokulu dün saat dokuzda 

bir köyü; oıada bulunduğu ~1 dC 
kontrol edebilir. Fakat sırlı . f 

l. A h"k·rnel'·' d dönmez, giz ı rap ,. u u r~' 
den harekete geçiyor. Uergi ta ~ 

k bTyor, biliyor. mahkeme ura 1 1 ,b1'ı 

Vakıflar umum 
müdürü 

Şehrimizde tetkikatta 
bubulundu ve dün 

Mers'ne gitti 

ı Vali Tevfik Hadi Baysal tarnf ından 
açılmış \e derslere başlanmıştır . 
Saat 8,30 da davetliler Kültür Di 
rektörü Ekrem Giirselin yanına gel 
miş ve buradan otomobillerle okul 
yerine gidilmiştir. 

manlnr .nı öllimlen cezala~dırıı111gı 
O kadar ki ölün.e mahkunı c tı. 
rini öldürmediği takdirde. 00

r t 
makta olduı'.tu hastaneye kada 11~ 
ıek yatağında < 1 iürdüğü de ~ıc 

Bu usul öyle muvaffak 1Y~c' 
bir edilmektedir ki, gazele~ 
yaydığı g.bi, Fılistinde birÇ~e 
karakolları tahliye ve 111:ıh 

Valcıflar umum müdürü Sadret 
tin, emlak ve ar:ızi müdürü Ziya 
Aydın ve inş:ıat mü.:lürü Nıhat An 
karadan şehrimize gelmiş ve dün 
şehrimiz vakıflar müdürü] Mazlum 
ile lıi rlikle e "kafa aid bina, a ·sal arı 
tetkik etmiş ve camileri gezmiştir. 

Unum müdür ve rı fakatindt·ki 
zevat dün akşam tirenile Mersine 
gitmişlerdir. 

Umum müdur \'c arkaıfaşlarının 
şehrimizdeki tetkikatlarının i ansm 
planına göre imar ve inşaat işlerile 

alakaJar bulunduğu zannolunmak 
tadır. 

e esi 
r.snarnıda 50 biıı dolardan fazla pa 
raları olduğu anlaşılması üzerine po · 
lis tarafından tevkif edilmişlerdir. 
Polis kadınların parayı ne suretle bi 
riktirdiğini soucaktır. 

* * * 
Bolluğun verdiği zararlar 

Pıyasalardaki malların fiyatım 

düşürmem('k maksadile geçen yıl 

içinde de Brezilyada denize dökü 
len kahveleı 7,750,000 torbad r. Yi 
ne Amerikada 6,200,000 domuz öl 
dürülmüş, 2 milyon ton mısır çürü-

bpatıl~ıştır.,, . . 13rıt 
ltalya, günün bırınde ıl 

İmparatorluğunu kudüste 1 \ııP 
cbileccği gibi, Fransadan .d.'\i11 
alması muhtemeldir. Bu fılı~ ~ 1 ,P 
el esi. mahalli bir yara olıT1 3 rıııı f 
aret değildir. Bu mesele R0

,1ctl' 
lin mihved ile demokrat de~ dr 

Mahalle halkı gelenleri karşıla

mış ve tören ien sonra bunlara ter 
cüman olarak birisi Cümhuriyet 
hükumetimizin gösterdiği bu büyük 
alaka ve yardıma teşekkürler ini ve 
minnetlerini bildirerek bu gibi ha· 1 

yıı lı müesseseler in yurdumuzun her 
tarafında çoğalmasını dilemiştir . ' nısmda u1un 'Lamar d nbcr~ıııı 

eden gürq maçının rav 11 

Narenciye ağaçlarındaki 
haşere ile mücadele 

Ziraat Mücadelesi Baş T eknisi 
yenlikince N ırenciye ağ.1çlarındaki 

1 

haşere ile mücadeleye ehemmiyeti.:: 1 
1 

devam olunmaktadır. Birçok ağaçlar 
ilaçlanmış ve eığaçlar bu ha~ereler
den kurtarılmıştır. 

tülmiiş1 Los Anjelosta 200,000 litre 
süt denize dökülmüş, F ransada çilf'k 
t kili 10,000 hektar arazi yeniden ı 
sürülmüştür. 

1 * * * 
Bükreşln en güzel kızı kaçırıldı 

bitidir. 
M b l l·ıcc~··' aç iiCll nası ı>I c 

. ·ve 
Bugiinkü Imsal' ' 

6 Jt 
Bugün günrş saat 5,S ,, 

Ö 
i s 

doğacaktır. ğle t ıa0• sıı~ 
11,36 d,., ikindi ezan• s5 

. 10 
14,34 de, akşam ezenı 0~ıı 

dt", yabı ezeni 18,21 de
4 0

e 
nacaktır. imsak saat 4, 
tecektir. 

Her taraft9 

Romanyamn en güzel kızı sayılan • _.,, o~ 

ve Biikreş yüksek salonlarında çok Bugün öğleden :~c' l~d·h 
beğen;ren general Debreskonun kızı b ·ı· pı l 1 

nı kaçırmışlardır. Kızın ki uler tara ayram tatı 1 ya. rıı~ 0t 
fından nereye kaçırıldığı henüz ma Cümhuriyet bayraıP' r~ ~ 
lum değildir.ı Söylendiğine gore, bir betile bugün öğleden 50;9 ıi1 l 
şebeke güzel klzı Malta adasına ka daire ve müesseselerde .,:e ıı 
çırmıştır. Bu hadise bütün Romanya lacak, şehir ışıklanarak "tı' , 
yı heyecana düşürmüştür. mın tatbikına başlanaca 
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,... 1 

,· '-·-1 __.._.. j 

'ılı f 
Nekacİar Yazık! 

''•o b ' akır; 

'iç 1 Yazan 1 
e" Q~,~~~~~:. Hikayeci 

t 81Yonun 
'Çti. Yav- ~ 
1 hareket :...--..... ...-~.-...-...-....--~ 

ladı; 

- Buyurunuz, 
madmazel, Birlıkte 
bir lur vapalım. 

ıd•kika sonra lüks lıir barın 
lir' 'luıJu 1 · - J' Bı'rk 0• ç . çerı gı« ı. .. 
oıiO . ·ı1 rı_a~1 Tekrar o\o no' ilin 

_, " l 
~ ıgi z1 nın' a tık k-·yfı ve 

)olunJaydı. Ç·vik birh ır,, 
- ı 1 Oı · ı 

gın ıı,atldı Cıkı'ı bir 
jl 

( ' 
1 ;~ıı-ıılı Mı'.'iri iş ·tıi. 

1 
~-ş\ ırl ı etrafı•ıı süzerek 
Uratle ılcrliyodu. Biraz 

!1' , 
qgın bJşın h, urnn boy 

'Pılı ve çok g~zd bir kız 
11/. 1 ! 
b· '~ oıa bakıyordu çi ıde 
ır n• d B .. h ~d- Şe v.ır ı. ug.ın er 

~· 'Yordu. işte' hiç yoktan 
el bir otomo',il sahibi ol 

1 • 

1 
111lıdi de karşısına nefis Lir 

'Yo d 
1 brı u. Hemen yanaştı. Na 
t cssüm!e genç kızı selam 

Kız ürkek göz 

lcrlc enrafına b .. kındı ... Yabancı bir 
erkekle o•omobıle bindiğini tanıdık 
larınd.ııı 1 ıiıinin görme •inden ko kan 
,,jr lı lıl VJ Jı, 

Sokak ç.ok l nlıa idi. I3ir iki 
ya,lı kadı ıdan ve birkaç küçük ço 
c•ıktan 1 aşk~. göıi:nür Je kims ·fer 
yoktu Eıhk kapıy! ıçtı. Kmn elle 

1 rirı len tu u Oco-no ·ıilin içinne doğr u 

ç .ı, i Z ıv ıllı kız k Jrku J.,11 v~ h·yc 
can .l '!:it. iyor Ju Kızın bu la vırı 
ddıbn!ının çok hoşu ı gitti. 

Kler, hiç itiraz etmeden delikan 
nın yan,na oturdu. 

Tom. tatlı bir sesle sordu: 
- Ne tarafa gidelim? 
Kler, kızarnk cevap verdi: 
-Siz bilirsiniz. 
Tom çapkınca gözünü kırptı. 

İşte Nihayet 
Bütün .'.lİnema Meraklıları ve Bütün Musiki meftunları 

[ CUMHURiYET Bayramımız Şerefine ] 

un · 
~ıdl 

(TAN Sineması) 
hiP'' nın 

k''~ Bu Akşam 
;ad: ~evs· · En B" "k M" t GALA M·· . 1 k 
8 rı <ııı ırnın uyu ve us esna usamer, sı o aıa 

edeceği, Sinemanın yeni keşfi, Yeni Harikası Emsalsız ve Cazip 

~\~r1 (Deanna Dur bin) 
~i 
~ l~e~ gibi Sesi ve Şahane Güzelligile Süslediği En fazla 
~sıkıli ve En Fazla Şarkılı ve Fevkaladelikler Filmi olan 

Üc MooERN Kız 

Dikkat 

11Dt.ANNA,DURBİN,nin 
1
• ııa lık tanıtılması müna 
,'t Bu Şirin Yıldızın bir 
~ 
1

~ 01rnak üzere [ BAL 
,ı . iLETi ] alacak Sayın 
·tıJ . 
,, ~tırnize imzasını tayı. 

~Xli ve nefis birer r~smi 
I! edilectktir. 

' iLAVETEN: 

ŞAHESERiNDE göımek 
den kendileı ini menedemiyecek 
v~ hayranlıklarını gizliyemiye· 
ceklerdir. Bu şayanı hayret 
Artistin, Bu şayanı hayret fil 
mi Mevsimin En Büyük ve Müs 
tesna Sinema Hadisesini teşkii 

edecekti •. 

Dikkat Dikkat 

'llısif kuJrelİpin bir lıarika,ı, Lı,;.m Hayalııı;n aza net ve fovklade 
,:•işerııiyec ·ği btr şahese,, Görülın.ıııiş derecede Mütlıis Sergüzeşt 
~'''İilrnemış derecede Mülfıiş Heyecanlar, Binlerce Vahşi hayvan 

Ce F'igü ıan Aşk, hıliras, ve Entirikalar Filmi 

, (A V C 1 8 A Y T E K İ N) , ıo 
V (( l S l M L 1 K ] Azamet ve Dehşet Şaheserinin Birinci devresi 

~ ~: '.ÜRK 1 YE B aş Pehlivanı [ Arslan Tekir Dağlı Hüseyin ]nin 
~ ttıle yaptığı Heyecdnlı Güreşlerı bütün tderruatile gösteren Gü-

,ı Por F·ı . 
5 oı· ı mı 

1 ~c1 lııı Sinema Saat 8.45 de Başlar 
1 .. (~ama meydan vermemek için biletlerinizi önceden temin ediniz 
01~, \IJl.:ALARINlZl Telefonla istiyebilirsiniz TELEFON No : 266 

(9 ~ 
9ıi1 ı Bugün 2.30 da Matir e, 
rf A. V C I BAYTEKİN lci Kısmı Ve 

Düşmanı Kadın 

MU,terllerlnln 15 ci Yıl dönümlerlnl 

CANDAN KUTLAR 

Tllrksözll Sahife 3 

Kız utanarak başını çevirdi, 
Yolda giderken' Tom gözünün 

ucuyle yanındaki kızı tetkik ediyordu. ! .~----------------------------------~~~-------------------------------------------Saygıdeğer müşterilerinin 15 inci Yıl Cümhuriyet bayramını kutlayan 

ASRi s • NEMA 1 
Ağır bir kumaştan dikilmiş olan 

kostümü, usta bir terzinin elinden 
çıkmıştı. Parmaklarındaki pırlanta 
yüzüklerin kıymetini bir anda tah 
nıin etm,·ğe imkan yoktu. Hali ve 
tavrı yüksek sosydeye mensup. zen 
gin bir ailenin kızı olduğunu göste
riyordu. 

Bu gün ve gecelerin şerefile mütenasip fevkalade zengin ve mutantan bir program sunuyor 

Türkçe sözlü 
Tom, direksiyonu çevirdi. 

Şehrin dış mahallerine doğru sü
ratle ilerlemeye başladı. 

Eski ve yeni Türk musikili, son derece neşeli, kahkaha tufanları saçan mevzuile herkes tarafından 
beğenilecek olan 

Kleı, delikanlının kolunu tuttu: 
-Sizi kibar bir adam telakki 

edne'c davetinizi kabtri> etlim. Ben 
:..ırlardan çok koı kaıım. Kala! alık 
caddelerde gezelim. Arabayı derhal 
dönJürmezseniz bağırır ını. 

To1ı'u~ canı sıkılJı. Fakat, belli 
etm~k istemedi. Avını birdenbire 

( Alibaba 
Hindistanda) 

Misilsiz eserini mut 

1 
laka geliniz görünüz 

· lla veten: Eşsiz Sarı-
iirk'.itmek işine gdmedi Nasıl o

1
sa şın su·· lbu" 1 ( Martha 

lıir j,j sa•t iç•nde onu yo1una koyar l 

ve ü;tünd ~ ki kıym ·tli eşyaları aldık • Egert ) 
1
• n ( Mav 

1
• Tu 

tan sonra şıvı,ır kaçarJı . Bir z dal 

gın birse~ıe ce~~.p.verdi;_ _ .• 1 na) Orkestrası. 
- Gosterdıgınız bu ıtımatsız ıga 

müteessir o!Ju ·n. Sil beni ne zanne j 
diyorsunuz? Ben tanın'llış, kibar bir 
adamım. Mamafih arzunu7U yerine 
getirmek için geri dönüyorum. 

Otomobili çevirdi. Garp istasyo 
ııuna giden geniş c~ ld ·y~ doğru ile ı 
diyordu. Kızın elini tuttu. Dudakla· 
rına götürdü. Kler, biraz sükunet 

Dikkat: Bayram günlerinde 2,30 matinelerinde iki büyük film 
Bayram matineleri 28-1 O-Cuma, 29-1 O- Cumartesi, 

30-1 O-Pazar günleridir . 
Gişe her vakit açıktır • 

buldu. Dudaklarına yapılan alaylı bir Telefon 
Localarınızı 

Asri 9418 

telefonla isti ye bilirsiniz 
250 

1 

tebessümle sordu; 1 
Bu şık otomobil sizin mi? ;... ............................................ - ........................................ - - .................................................................... ..: 

Tom'un' gözleri parladı. Kızın 

· üzerinde iyi bir tesir bırakmak için 
faaliyete geçmek zamanı g~lmisti. 

Mütevazi bir gülüşle Kler,in yü
züne baktı. 

renmektir .. Yalnız. benimle bu kadar ____________ - -------------------------! 
:~;a meşgul oımağa vaktiniz var Semikok ve kriple maden kömürü 

Kim bilir, kaç kıza daha kur ya 

-Evet. beniıı:ı. Yeni alJım. Öteki 
arabamdan bıkmıştım artık. Arzu et 
tiğiniz anda emrinize amadedir. ister
seniz size direkşyon kullanmasını da 

pıyorsunuz? sudan ari,tozsuz topraksız toptan ve perakende satış 
Tom' ciddi bir tavırla başını çe- Ş R t 

virdi: Yeri: • ıza ŞÇen Yeni mağaza 

9410 - Bugüne k da: hayatımda bir 1 
sürü kadın mecerası geçti. Bu dakika 

3 -5 
öğretirim, 

Kler, delikanlının elini sıktı: 

- Çok teşekkür ederim. En büy 
ük rüyam otomobil kullanmasını öğ 

dan itibaren dünyada benim için siı ,----------------
den başka kimse yoktur. Sizi ne ka 

-Gerisi dördüncü sahifede-

Alsaray • 
sıneması 

' Yeni makine, pürüzsüz tabii sesi,marukeıı koltuklaıiyle 
Cumhuriyet bayramının 15 iııci yıldönümü ş•refin~ sayın müşteıilerine 

fevkalade bir programı sunmakla bahtiyardır. 

28 Cuma 2,30 matinelerinden itibaren 

LOREL - HARDİ 
(Periler diyarında) 

Pai masalları kadar esrarlı, bin 
bir gece hikayeleri kadar heyecanlı 
şaheser •İzi iki saat kadar giildüre 
cektir. 

Allan Jonesin 

1 

Nt fis şarkılariyle somuz zevk 
içinde yaşatac•ktır 

Bayram proğramına 

ilave edilecek şaheser filn1ler 
AŞK OYUNLARI 
Kadınların yeni sevgilisi erkek güzeli 

Tiron Pover 
Meftunları aşk oyunlarına esir edecektir. 

Şarkıcı haydut 
Heyecan ve merak dolu sergüzeşt fiimi 

Ken Artür 
Güzel sesi ile en yüksek salon filmi haline konmuştur 

(Meş'um gemi) 
Baştan başa renkli heyecan ve güzellik filmi 

Alsaray sineması 
Sayın Türk milletinin büyük bayramını kutlular 

1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

f...aııwı Na: 353 l 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

f...abııl ıarihı: 291611931:1 
Neşrı tarılıi : 1617119311 

- Dünden artan · 

Madde 149 - Her kim Hükumet aleyhine halkı silah veya uyuştu
rucu yahıd boğucu veya yakıcı gazlar veya patlayıcı maddeler kullan
mak suretile isyana veya Türkiye alıalİ<İni birbiri aleyhine silahlandırarak 
mukateleye teşvik eylerse yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezasile cezalandırıhr. 

Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan veya kıtal zunur etmişse buna 
'sebebiyet veı en veya asilere kumJnda eden kinıseler hakkında ölüm ce-... 
za51 verııır 

Bu cürümlere yalnız iştirak etmiş olanlar altı seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezasile cezal~n lırılırlar. 

Birinci fıkrada yazılı silahlar ve diger mad.lder yalnız bir yere depo 
edilmiş olsa dahi isyan silahlı sayılır. 

Madde 151 - Bundan evvelki maddelerde ya-ı;ılı cürümlerden birine 
muttali olan her Ferd, bunu derhal Hükumete haber vermeğe mecbur· 
dur. Bu mecburiyeti makbul bir mazerete m'istenid olmaksızın yapma· 
yanlar, fesad fiile çıkarsa bir seneden ve fiile çıkmazsa altı aydan aşağı 
olmamak üzere hapsolunur. 

Fesatcıları bilerek muayyen mevkilerin gayri yerleıden sokan ve 
memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledenler muvakkat ağır 
hapis cezasile cezzlandırılırlar. 

Madde 145 - Geçen ınaddeleıde yazılı olan cürümleri işlemeğe hal
kı teşvik etmek üzere basılmış veya basılmamış evrak ve risaleleri fesad 
kasdile veya münderecatını bilerek neşretmek üzere iken ele geçirilen 
kimse bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Madde 159 - Türklüğü, Büyük Millet Meclisini, Cümhuriyeti, Hüku· 
metin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden 
altı seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Devletin askeri veya emniyet veya muhafaza kuvvetlerini veya adli· 
yenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenlere de ayni ceza 

yerilir. 
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarına alenen sövenler, altı ayı geçmemek 

iizere haris ve 30 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasile cezalandı· 
rılırlaı-. 

!1415 9419 Telefon Alsaray 212 ........ --._ _____________________________ ....,...,_ ... ..:. ........ ..-.... --------------------------~-------~--- (Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

Nekadar yazık 

- Üçüncii sahifeden artan -

dar Et\ diğimi tahmin edemezsiniz. 
Zaman gelecek aşkımı takdir 

edeces:niz. 
Kız bir kahkaha attı: 
-Beni çok saf sanıyorsunuz ga· 

liba? Daha adımı bile öğrenmeden 
bana aşkınızdan IJahsdiyorsuouz. Bu 
na da benin in::ınacağımı zannediyo· 
r sunuz değil mi? 

Tom' bir saniye sustu. Sonra 
yavaş bir sesle sözüne devam etti: 

- Bir eı keğin, Lir kadını sev 
mesi için ismini, kim olduğunu bil
mesine ne lüzum var? Ben ismini· 
zi değil, sizi seviyorum. Ailenizin kim 
olduğu beni alakad "r etmez. B ı.im, 
size ihtiyacım var. Guzd gözlerini 
zin derin bakışları bir anda, bütün 
benliğimi sardı. Bundan sonraki ha 
yatımı sizsiz tasavvur etmiyorum . 
Bugün bana inanmamakta haklısı 
nız. Çünkü; hakkımda henüz hi.;bir 
şey bilmiyorsunuz. Kim o!duğumu 
anladığınız dakıkada rıe büyük bir 
hayrete düşeceksıııiz. Çok iyi lıiJi . 

yorum ki; beni hayatınızın sonuna 
kadar unutamıyacaksınız. 

Kler, dudaklarını büktü: 
Kendinize ne kadar güveni 

yorsunuz böyle? 
Tom, şeytani bir gülüşle 

etti : 
devam 

- Bu mevzu üzerinde şimdi 
ı 

yapılan münakaşanın hiçbir kıyme· 
1 

ti y0ktur. Aşkımın siz de, çok kısa 
bir zamanda bırakacağı dırin izleri 
gördiiğüııüz zaman, bu sözletimın 
doğrdluğuna inanacaksınız. 

Bu sırada, otomobil bir dört 
yol ağzına geldi. 

Beyaz eldivenli polis memuru 
nun verdiği İşaret iizerine durdular. 
Karşı taraftarı geçen otomobil/ere , 
tramvaylara yol verdiler. Delikanlı 
kayıtsız gözlerle caddeyi seyredi· 
yordu. Kler, birden doğruldu, Sert 
bir sesle emir verdi: 

- D rhal otomobili terkediııizl 
Yoksa polis çağıracağım. 

Tom, hayretle kızın yüzüne bak. 
tı. Kekeliyerek sordu: 

- Anliyaınadım .. ? Otomobili 
terk mi edeyim .. ? Ya siz ne ya· 
pacaksınız .. ? 

- Ber i düşiinmeyiniz . Otomo 
bil kullanma sını mükemmel biliıi m. 
Otomobilimin çalındığını, şoförüm 
leiefonla haber vermişti. Hemen 
sokağa fırladım. Fakat, ne yalan 
söyliye}im, bu kadar çabuk bulaca· 
ğımı hiç de düşünmemiştim. Sokak 
kapısından çıkar çıkmaz sizinle kar 
şılaştım. Şaşırdım. Etrafıma bakın
dım. Bana yardım edebilecek kim 
scyi göremedim. Bereket versin ki; 
yanaşıp l>eni kendi otomobilime da
vet ettiniz. Haydi, daha fazla geve 
zeliğe lüzum yok l fn arabadan 1 
Aksi takdirde, hiç tereddüt etme
den polise teslim ederim seni! 

'J om, dudaklarının arasırıdan 
bir şeyler mırıldandı. /\f mı dili· 
yordu, }Ok"a teşt kkLr n Ü ediyor
<1u ? Caddenin gii ı ultfüünden işi 
tilnıi)oıdu. B<ş adım ileride polis 
duruyordu. 

Otonıolıildrn indi. Ya}'a kaldı 
rımına doğı u yürüdü. 

Kler, direksyonun başına geçti. 
Kalabalığın arasına ka r ışan güzel 
delikanlının arka~ınrlan uzun, uzun 
Lak tı. Kendi keııdine söylendi: 

- Ne yazık .. 1 

Sigara ve içkiye 
harp 

- ikinci sahifeden artan -

Mesela siğaranın zararına karşı 
kullanılması tavsiye edilen ilaç bir 
haptır ve kullanış :usulünde, siğara 

içtikten bir saat sonra yutulacağı 

ve yuttuktan sonra da bir saat siga 
1 

ra içilmiyeceği yazılmaktadır. Bu su 
retle ilacı alan adam iki saat siğara 
içmiyor. Günde en aşağı dört keıe 
bu hapın yutulması lazımgeldiğine 

1 
köre günde sekiz saat sigara içmek 
İcab ediyor. 

içkiye karşı tavsiye edilen ilaç 
da böyledir: biri akşam yemeğin

den diğeri yatmadan evvel Lir kah 
ve kaşığı ile alınması lazımgelen i
laç esasen içkiye vakit bırakmanıak 

tadır. Çünkü kullanış usulünde, iç 
kinin iliicı almadan en aşağı bir saat 
evvel içilmiş olması. ilaçtan .sonra 
da bir saat içilmemesi tavsiye e<lil 
mektedir. 1 

Esasen içki akşam ve gece içildi 
gine göre, 1 u suretlr, tedavide olan 
"akşamcı" ya içki için vakit kalma 
maktadır. 

Kadirli İlçesi İcra Me
murluğundan: 
Sayı: 938/35 

Kozanda Hacı Ahmet Yazara 
borçlu Kadirlinin Akmaşat köyünde 
ölü Osman karısı zeynebirı borcu 
nun ö ienmesi için haczedilmiş olan 
Kadirlinin Akmaşat köyünün Ak
maşat ve köy civarı mevkilerinde. 

Tapunun Mart 3 ı 5 tarih ve 
13, 14, 15, 16 Numaralarında şat kan 
Celil Sürcgi Garben Ramazanoğ 
lu Veli, Şimalen lbrahim tarlası 
Cenuben saz ile çevrili eski mık
yas 133 dcnüm tarlanın üçte ikisi· 
nin 4 hisse itibarile bir hissesinin 
sekiz sehimde- beş sehmi ve Şar
ka n Mehmet tarlası, Garben deli 
İbrahim, Şimalen kuru Süleyman, 
Cenuben gene kuru Süleyman tar· 
la siyle çevrili (100) döı üm ve Şar
kan tarik, Garben Hasan, Şimalen 

Ahmet tarlası, Cenuben gene tank 
ile cevıi!i (100) döı.üm ve Şarkan 
tarık, Ga,ben Ahmet carlası, Şima 
Jendeli Veli tarlası, Cenuben Osm· 
man tarlası ile çevrili ( 100) dönüm 
ve Şaıkan Hacı Osman oğlu Kerim 
mülkü, Garben şif, Şimalen tarıkıam 
cenuben Hacı Halil oğlu tarlasile 
mahdut (200) dönüm \e şarkan 
tarık, Garben Ramazan oğlut ariası, 
şima!en kör Mclımet tar lası cenu· 
ben Ali Vdi tarlasile mahdut 
(100) dönüm ve şarkan tarık, gar
ben Veli tarlası, ~ima'en Mehm~t 
tarlası Ct!nubrn Süleyman tarh sile 
mahdut (lCO) clönüm ki ceman 6 
parça tarlanın da dörtte bir lıic:sesi 

sekiz sclıinı itibarile beş hissesi 
18 10 938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle ve açık artırma ile 
müzayedeye konulmuştur. 

Almak İ!ıkyrnlerin tarlaların 
mccmuunu yani salıl c, cak )Ukar<laki 
hisselerin mu han m< n kıymeti olan 
üçyüz yetmiş bı ş liıa üzerinden 
0/0 yedi IJuçuk drp01itosunu Ka 
dirli lcra vezıı c~iııe yatıı nı <ı k Hıı c. 
tile artırma>·a iştiıfık nl<"lilcct kl c rİ · 
nin ve daha f cızla ın lumat alnı,jk 

isteyenlerin 35 dosya nunıaraııilt! 
Kadirli fcr::ı memurluğuna müracaat 
!arı ilan olunur. 

2 9405 

Doktor Hamdi Onar 

Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 
Seyahatından avdet ederek hastalarını her gün Kızılay civarındaki 

muayenehanesinde kabul etıneğe başlamıştır. 9873 g.a. 5- 5 

Türksöıü 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. s. Kilo ·-- ,_ 
6,75 1 7.37 

--
Koza 
Piyasa parlağı 

" 
31 -33,50--

Piyasa temizi 
" 1 

laöeı. 1 
iane 11. _I -Ekspres 

Klevland .34,251 1 38.75 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çlC iT -
Ekspres 

1 Iane -
1 Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 3,12 1 J,22 

HU B U B AT 
Buğday Kıbrıs 1 1 ----Yerli -

" -- - Mcnl.ı~ıc 
" 

Aıpa -
- Fasulya ---- ~-

1 -

. 

--Yulaf 1 -~ 

Delice ---1 ·-
Kuş yemi -- -----Keten tohumn -- - -
~1ercimck 1 
Susam 14,45--1 

u N ---· 
- Dört yıldız ~lih -... üç 

" " ~ :.ö .;: Dört yıldız Doğruluk ta - --~;:::: üç ::ı " .. 
ı- ·-- c o - Simit ::: iô " ~ > - -

::ı 
<N V' 

_J2_ört yıldı7:._S:_umhuriyet ---- -
r- üç ,. " 

Simit " 
Liveıpol Telgrafları 

,.,., 1 
Kambiyo ve Para 

27 / 10 / 1938 I~ Baukasından alınmıştır. 
Snrıtinı 

5 - /,ırrt ı_ Hazır 23 ---- Rayi:jmark 1 l . Teşrin Va. 4 85 -- - - Frank (Fransız ) -3- 35 
2. Kanun 4 84 

" - Sterlin ( filgiliz) -5- --w-
Hind hazır 4 103 - Dolar (Amerika) - 125 ""49" 

- 8- 48 - Frank isvi re 0000 Nev, k } or ç ) 

DOKTOR 
Ziya 

Birinci sınıf 

Rifat Tüm gören 

Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

Her gün hastaların• Abidinpaşa caddesi Saracan 

mahallesi 125 numaralı muayenehanesinde kabul 
He teşhis ve tedavi eder 

9877 5- 15 g. a. 

Beklenilen 

ş 
ı 

k 
ucuz 

s 
a 
""' g 
ı 
a 
m 
•• 

,,Ateş ,, 
S:)baları 

Geldi 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 

v e o c a ld a n rı ı 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi teltfon 168 Tel. Başeğmez 

9490 1·1-90 

28 

1 
BELEDİYE ______________________ , ______________________ _ 

1 - Belediye temizlik işleri eski arabalarından üzeri açık 
araba açık arttırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Yirmi arabanın muhammen bedeli üçyüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır. ~ 
4 - ihalesi ikinciteşrinin 14 üncü pazartesi güuü saat on 

diye encümeninde yapılacaktır. 

lcr. 
5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orad• 

6 - Taliplerin ihale günii saat onbeşte 
diye encümenine müracaatleri ilan olunur. 

teminat makbU 
2 9414 28-

1- Temizlik işleri hayvanatile kanarada iaşe edilecek haf'''t 
cı olan 35,000-55,000 kilo arpa açık eksiltn.e ile satın alına 

2 Muhammen bedeli: Belıe!' kilosu üç büçük kuruştur. 
3 Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kuruştur. .tc 
4 ihalesi trşrini evvelin 21 i .. ci pazar lesi giirıü saat on br, 

ye encümeninde yapılacaktır. e 
5 Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. i~t· ymlcr orada .ı~lf 
6 İ.steyenlerin ilıal~ günii muvaff .tk lt•ıııirıat ınJk',uzifc bırl 

mene müracaatları ilan o'unur. 4-8- 14 28 

R 
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L 
E 

1 1 
G 
H Raleigh 

sayesindedir . 

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandığı şöhret dayanıklıgı 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 
Modelleri g 

ÇUKUROV A UMUM ACEN fESl 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 

BiSiKLET TECIMEVI 
3 - 26 9901 

----------------------------------------------
Doktor Operatoı· 

Hadi Kiper 
ıJı~ 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerind: I~ 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Hilaliahmrr civarında_ M~s yl' 
tımanın<la hrrgün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra t> -
kabul eder . 9598 g. a. 

Milli Mensucat Fabrikası 
Limited sosyetesi Direk· 
töı lüğüoden • . kil ' 

F,ıhikanıız,lil ycılı IJ 
kir.' ye başladığımııdan 

11
)1 

Saygılı Çift._.i vı- nıii~krılt·rinıiu 

Çır~ır!a~ııııız 1. ikıııci tqrirı t.ırİ · 

lıindt.:rı itibareıı y<'rli koı.ı çtkm<>ğe 
bct~lıy .. c 1ktır. 

r ı 
alaC<•ğı o'anlrırııı 1 ıc~ 

1911 

1 tarihine kadar kal<.Jıı nı~ •Jıl' 
ı_ • ıC 

Klt:vlaııd Çığidi m~thı' 11 0
1an 

biıtün ıniişlni 1cıiıniıin l ıı t Hİh• 

kadıır Klevland çiğitl<"rini an\..aıla 

rımızdaıı kalJırmaları mcrcııdur. 

Aksi takdirde Kit vland çiğ;di 

yerine yerli çığit vcı nıck m~cbuıi 

yetinde kalacağınıızı ilan cderiy, 
2-3 

Hacı Bozazadeler fabrika 
sından: 

Fabrikamızda çekilen pamuklar 
satıldığı tarihten itibaren yirmi dört 
saat zarfında kaldırılmadığı takdirde 
her balya başına on kuruş ardiye 

almacatı ilan c't rıu. 1- 2 9417 

dımıay;ıııl,uın hiç uır . 
• ıJ~ 

l ul d ııiyerek he. lcltıl 
vt·rrcı·ğiırıizi; 0 

Çt·kil.!n paınuklarııı 11~ 
zarfında kaldırılınadığı !Jc~ ~ 
her ba 1 >"·ı~ından giiııdc t/e lıl 
diye ücreti alcıcJğırnııı ~ 
hasarattan fa~r~k~~11ıı ;~1' 
bul etn•iycceğını ılao e 

2- 3 


