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BUYUK ZiRAAT 
F ABRiKALARI 

Ziraat aletleri, giibre ve ayni zamanda peynir 

ve tereyağ ıneselesi ele alınıyor 

Ziraat Vekaletinin projeleri 
l Ankara : 2 (Telefonla) - Ziraat 
k lleti iz mir mıntakasında kurutul
t, olan Cellad gölü sahasında, 
Urova, Çıfteler çiflikinde geniş 

.Yasta pamuk ve soya fasulyesi 
'Yatı yapılması etrafında tedkikler 

ttınektedir. Ankara civarında 
~k bir halde bulunan eski çi
to fabrikasının zirai işletmeler 

umunca hayvan besi meı kezi ha
i(llirilmesi de kararlaşmış bulu-

Or, 

Bundan başka ziraat işletme ku
l~ Vekalete zirai sanayie aid bazı 
1 lerde bulunmuş ve teklifler cı
da da tetkiklere başlanmıştır. 
lekliflerin esasını v,,kaletin kuru
Vaıife olarak verdiğ'i işler teşkil 

etmektedir. Bunlar arasında portakal 
domates ve diğ'er meyva üsareleri 
fabrikaları, Trakya ve Karsta peynir 
ve tereyağ'ı fabrikaları kurulması gi
bi zirai kalkınmamızda faydalı roller 
oynıyacak işler vardır. 

Bunlardan başka köylüye nafi o 
]ocak her şeyi, bütün zirai aletleri 
imal edebilecek bir ziraat iiietleri 
fabrikası da kurulacaktır. 

Çifçilerimizin suni gübre ihtiya
cını temin için de tedbirler alınmak
tadır. Bundan dört sene evvel mem. 
leketimizde bıı huşusta teklifler yap
mış bulunan lngiliz kimyevi sanayi 
tröstü bu t.brikaları inşa için Veka
lete tekliflerde bulunmuştur. 

938 Pamuk rekoltesi 
• 
ıcaret Odası tahmin bürosu dün 

mevsim raporunu neşretti 

202 BiN BALYA 
·l 

Ş .~ Tarlalar sürülüyor 

h~'.1miz Tecim ve Endüstri odıı· 8750 balya yerli pamuk, 26,250 hek· 

0 ın bürosu tarafından tanzim tar yerden 28,875 balya klevland. 
l\l Çukurova mıntakasının 28 Mersin ve Silifke: 4,692 hektar 
i Uz 938 tarihinde intaç edilen yerden 4,690 balya klevland, 1,692 
y Panıuk tahmin raporunu aşa- hektar yerden 1,200 balya yerli pa-
aııyoruz : muk. 
~Yhan Vilayeti • Buna göre çukurova mıntakasında 
Ad ' ekilen 195 384 hektar yerden 202,000 
t ana Merkez kazası : 39,000 

, 4~erden 39,000 balya yerli pa-
ki ,OQo hektar yerden 53 ,COO 

•vland . • \ 
ar0 ; 1 ~n •a ı kazası : lJ,'l(lO hektar 
lı ~2,350 balya yerli pamuk, 
. t~r yerden 1.100 balya ldev· 

'~itlı k 
1,o,rıo azası: 2,000 hektar yeı-
t Ye halya yerli p1ınuk,~ 4.000 
~, 'd en 4,000 b•lya kl~•bnd . 

an k 
l.?Q,ı azası: 2,COO hektar yeı-
t " balya yerli parru<, 2.500 ,crd 
~Ylı •n 2,750 balya klcviaud. 

lı a~ : 11,000 hektar yerden 
t ya Ya yerli pamuk, 29,000 
· Ctden 21, 750 balya klev 

(}sıııa · 

L 
Hükutnetimiz Çine 

kolera aşısı 
gönderiyor 

--~-

An karada 100 bin 

Santimetre mikabı 

aşı hazırlanıyor 

Ankara : 2 (Hususil - Millet
ler Cemiyeti hıfzıssıhha idaresinin 
talebi üzerine Çinde hüküm süren 
koleraya karşı tatbik edilmek üzere 
Ankara merkez hıfzıssıhha müesse
sesi tarafından bir milyon santimet
re mik;tbı kolera aşısı gönderilmek 
için icabeden hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Yüzbin santimetre mikabı bu 
hafta zarfında gönderilecek tir. 

A vusturyanın 
pençelenmesi 

Zürih : 2 (Radyo) - Avus-
' turyanın eski nazırlarından Zernat· 

tonin, Robert lngrin namı altında 
çıkardığı, yukardaki isimle bu kita· 

bı Avrupa telifatında neşredilmiş 

tir. Zernattonun zanına göre Şuşnig 
mücadelenin arkasını bırakmasaydı, 
Aıışlusa mani olabilirdi. Çünkü A

vusturya ordusu 24 saat bir za

man için Alman ilerı hareketine 
mukavemet edebilir ve bu zamana 

kadar da hariçten yardım gelirdi. 

Zernatto büyük bir nikbinlikle : 
"Hatta Dr. Şuşnig bizzat, Ro· 

ma, Paris ve Londradan menfi bir 

cevap almış olsaydı, bile Avustur
ya ordusunun silah altına alınması
le diğer devletler herhalde seyirci 
kalamaz ve ona iştirak ederdi. di 
yor. 

Yugoslav' yada 
Endüstri trsisatı 

Belgrad : 2 ( Radyo ) - 1938 
senesinin yarısında 65.2 Milyon Oi. 
narla 26 yeni endüstri 'anonim şir
ketleri teessüs etmişdir. Tahta endüs 
trisiniıı teessüsü İçin 14 Milyon, mrn
sı.ıcat endüstrisi içinde 10.5 milyon 
Dinar ve geydirme endüstrilerinde 
yeni bir Anonim şirketi srrmayesi 
olarak 1 Milyon Dinar konulmuş· 
dur. 

~ 475nıye kazası : 500 hektar 
r Ycrd balya yerli pamuk, 4,500 

Paıozla• ÇJhşıror 

Ört en 4,950 balya klevland. 

9SQ t0
\ kazası: 1.000 hektar yer. 

tdcn a Ya yerli pamuk, 1, 100 hek 
atı.;e ~,210 balya klevland. 
•ly8 azası: 200 hektar yerden 
n ııl~li pamuk, 100 hektar 
~I , alya klevland. 

"ıla . ars Yetı: 
qs kazası: 8750 hektar yer-

balya pamuk alınacağı tahmin olun- I Bujiday: 
maktadır. Adana merkez kazası; 39,942 hek 

Geçen 937 yılı 8 temmuzunda ise il tar yerden 43,940 ton. Kadirli, Kozan 
ilk tahmin 208,665 balya idi. Karaisalı, Feke, saimbeylieen 37,555 

işbu 202,000 balyanın 78,815 bal hektar yerden 41,310 ton. 
yası yerli ve 123,185 balyası klevland Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol ve 
dır. Bahçeden: 30.288 hektar yerden 33.-

Beher balya ikiyüz kilodur. 320 ton. 

Hububat kati tahmin Arpa 
Adana merkez kazasından: 15,834 

raporu: Gerisi ikinci sahifede ] 
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IV~B RDIMA E Ti 

Sovyet topraklarına dün daha iki 
kilometre kadar girildi 

iki tarafın da zayiatı ehemmiyetli ' • 

Soııyet askerlerinin bir manevrada alınmış resimleri 

Çek - Südet meselesi 

Lord Runciman bugün 
Prağa muvasalat ediyor 

Südet teklifleri çok 
ağır görünüyor! 

Prağ: 2 (Radyo) - · Bay Hodza, 
Çek hükumetinin cevabını dün Sü 
detıer partisine tebliğ etmiştir. Hü 
kumet, mutavassıt rolünü oynıyacak 
olan Lord Runcımanın Londradan 
Prağa gelişi gününe kadar Südet
lerle müzakerelere devam arzusunda 
bulnnmaktadır. 

Prağ: 2 (Radyo) - Südet me 
sel · sinde mutavassıt rolüııü oynıya 
cak olan Lırd Runciman Çarşamba 
günü (bugün) buraya vasıl olacaktır. 
Lordun burada oturacağı Linada 
hazırlık yapılmaktadır. 

Çek hükumeti de icabeden si 
yasi hazırlıklarda bulunuyor. Otel-

1 
dekı daire Lord Runciman için iki 
ay müddetle kiralanmıştır. 

Lord Runciman hafta sonunda 
Südet murahhaslarını kabul edecek 
ve müddealarını dinliyecektir. Bun
siyasi mahafiline göre, Südet mese
lesi tamamile rengini değiştirmiştir. 
Mevzuubahis olan mesele Alman 
yanın orta Avrupa.fa tevsii mesele· 
sidir. Ve binaenaleyh Çekoslovak 
bükümeliııd n büyük fedakarlıklar 

istemesine muhakkak nazarile ba
kılmaktadır. 

Lord Runcimanın muvaffak ola· 
bilmesi, ancak Çek hükumetinin bü
tün tekliflere "Evet,. demesi ile ka
bildir. 

Tokyo: 2 (Radyo ) - Bu sa
bah saat 7,40 da 15 Sovyet tay· 
yarcsi Şovington arazisinin meskün 
kısımlarını bombardıman etmiştir . 

Alınan haberlere göre, Japon 
kıtalaıı Sovyet arazisine daha iki 
kilometre girmişlerdir . 

Çok şidd~tli çarpışmalar olmuş, 
her iki tarafta akır zayiata ukra
rrıştır. Yine huduttan bildirildiği
ne göre, 400 Japon ölmüştür. Sov

yetlerden de 13 kişi ölmüş, 55 as
ker yaralanmıştır . 

Sovyetler, Japonların bir tanlc: 
ve tayyaresini tahrip etmişlerdir • 

lngiltere parla
mentosunda mu

meselesi hacirlik 

it Londra : 2 (Radyo) - lngilte-

1 
re Parlamentosu yaz tatiline başla

' mazdan evvel enternasyonal muha-
' ı ceret meselesile meşgul olmuşdur. 

j içlerinde chichester bişofu, Alman-
ya'dan hicret eden kimselerin yalı
nız yahudilcrden ibaret olmayıp ay
nı zamanda Dindar ve politikacılar
da buna dahil bulunduğunu söyle
miş isede diker hatipler bu fikre iş
tirak etmemişlerdir. 

Lord Ailen of Hurlwood, yalınız 
Almanya ve Avusturya'dan hicret 
eden yahudileri değil daha ziyade 
bilahere cenub ve şark avrupa 
devletlerinden de gelecek yahudi
lerin vaziyetini düşünmek lazımdır. 

Meslisin müzakeresinde bulunanlar 
kabine vekili Lord Plvmouth in tek. 
lif etcliği, bir enternasyonal mühace 
retin muntazam şekilde cereyanını· 

temin için her halde hf'r hiikumetin 
buna karşı tedbirler alması lazım 

geleceğine dair fikre iştirak etmiş· 

lerdir. 

Almanya'da 
Kadın polislerin 

vazifeleri 

Cumhuriyetçiler mevzii 
zaferler kazanıyor 

13erlin : 2 ( RaJyo ) - Alman 
ı o''s n.üdi:riy<ti ~ef ı i cm ilr, ka 
dın pol ıs leıin mıbJaıı la1ldl,ış·!ıııla· 
cakdır. lngi!teıe, ve Aııwıika'da ol 
du~u gibı Alman p31i; k~ 'ıııl~rı Ü 

nifor malı cllııse tı Şt} c-not} ac.k tır. 
Bunl ııın Yal f :!eıi h ık siniz m ve 
k•nun dairesin le lıaıe~• ı:eriııi te ;n in 
d<n ibaret olup di~er polisin gibi 
tevk f lı ekk 111 ~ullanıı alan ve ah 
laki kor.trollara iştirak etmeden sı f 
sosyi.1! işlere hasretmek olacakdır. 

Korent kanalının 
genişlendirilmesi 

Atina : 2 - Gazetelerin bildir
diğine göre, Yunan hükumeti Korent 
Kanalının genişletdirilerrk 10.000 ton 

dan fazla bulunan gemilerin gidip 
gelmelerine elverişli bu!undurula· 

caktır. 

Guadajalara mıntakasında dün 
bir kasaba işgal edildi 

13aıselon : 2 (Radyo ) - Cum· 
huriydçiler şark cephesinde mon
ta nı r zırlığını işgal etmişlerdir. Şi
mali garbide mühim mevziler işgal 

edi!rPiştir. Merkez ordusundaki kuv · 

vetler Guvadajalara mıntakasında~i 

Tuyaş kasabasını işgal etmişlerdir. 

Ayni zamanda ik . kilometrede ilcr· 
lenmiştir. 

Bay Bek Oslo'da 

Oslo : 2 ( Radyo ) - Polonya 
Hariciye Nazırı Bay Bek buraya 
gelmiştir. Bay Bek'in ziyaret sebe 
bi Norveç hükümeti Şeflerile nok
tai nazar taatisidir . 

! Berlin radyo istasyonunda 
1 

Uzaktan tiyatro 
8crlin : 2 (Radyo) - Almanya

nın 15 inci Radyo sergisi 5 Ağııs
tosdan 15 Ağustosa kadar Berlinde 
icra olunacakdır. Siyaset işlerine 
faidesi dokunduğunu gösteren bu ser · 
gide ayni zamanda Teknikin hayret. 
aver bir nümunesi bulunan (uzakdan 
görünüş tiyatro aleti) gösterilecek· 
dir. Bu alet Radyo istasyonu ştklin
de uzakdan görmeyi nakleden ve 
sinema gibi eşkali bir perdeye nak
ledt'n bir tertibatı haizdir. Alman 

- Gerisi ikinci sahifede -
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okyo ile M. 
oskova ara 

sında vaziyet ger
ginleşmiştir. 1935 · 

1 
ve hudutlaı ı 
gösteren bir 
harita göster· 
miştir.Halbuki 

Şehüır 
... _. ...... llmı ............. ________ .-ı ______________ ............. ~ 

Borsa encümeni 
Yeni heyet seçildi ve 

işe başladı 

Parti ve halkevi 
Cumhuriyet 1: ayramı 

1 

1 münasebetile birer kitap 'ı 
! çıkaracaklar 

Cumhuriyetin 15 inci yıl dönümü 
münasebetile genel sekreterlikden 

Haşere ile 
mücadele 

Pamuk tarlalarında 
şimdilik hiç bir haşere 

kalmamıştır 

( ~C~ICJJŞlbER 

Kadın 
düşmanlığı! 

F 
aşizm, Komünizrn aleyhtsı 

gibi "Kadın düşmanlığı,, 
vardır. Yani: Kadından ıı 

edenleri mezhebi 
Şu muhakkak ki, aklı selim 

bi bir insan, asla kadın düşmanı 
maz; ve kadın düşmanları oldıı 
inanamaz. Kadından nefret eden e 
mutlaka vefasız bir kaç kadından 

1936 yıllarında Sovyet • Mançuko 
hududunda birçok hadiseler cereyan 
etmiştir. Hatta Temps gazl"tesinin 

istihbaratına göre bu hadiseler aıada 
açık bir anlaşmazlık değilse bile ara· 
sıra hakiki muharebelar doğuruyor. 
Fak at bu seferki anlaşmazlığın husu 
si ehemmiyeti vardır. Çünkü Rus· 
)arın işgkli altında bulunan Cang 

Japonya, böyle bir hartanının hiç 
bir yerde intişar etmemiş ve her 
hangi bir harta olduğuğunu iddia 
ederek bunu reddetmiştir. 

Müddetleri Hten şehrimiz Tica· 
ret ve Zahire borsası encümeninin 
yeniden intihabı evvelki gün borsa 
salonunda yapılmıştır. 

Bu seçimde vilayet adına hukuk 
işleri müdürü Ali Rıza Ulusman ve 
vekalet namına borsa komiseri ve· 
kili Ticaret ve Sanayi Odası başka 
tibi Taha Toros hcızır bulunmuş. 
lardır. 

gelen emir mucibince partimiz bir Vilayetimiz dahilinde yapılan c 
broşür çıkarmağa karar vermiştir. . hemmiyetli mücadele neticesinde pa 

Bu Broşürde Adanadaki resmi 1 muk tarlalannda balıhazırda helyo 
ve hususi müesseselerin onbeş yıllık 1 

tis ve karaderina haşerelerinden hiç 

ı darbeler yemiştir. Ve bunun netice 
ki, "kadın düşmanı,, olmuştur. 

Bu meseleye Avrupa gazete! 
de sık sık tesadüf etmekteyiz. Bu 
zua dair neler neler yazmıyorlar. 
müdhiş kadın düşmanlan varııı1I 
bunlar, doğuşundan ölümüne . ~ 
bir tek kadın sevmemiş ve dişı 
luktan daima kaçmış, ona dairnıı 
retle bakmıştır. 

Reylerin tasnifinde aşağıda adlaı ı 
yazılı zevat yeni borsa encümen 
aıalıklarına seçilmişlerdir: 

cumhuriyet devrinde yaptıkları 1 bir eser kalmamış ve mücadele mu-
faaliyet resim ve istatistikler buluna ; vaftakiyetle neticelenmiştir. 
caktır. Bunun için şimdiden hazırlık Bununla beraber; mücadele baş 
lara başlanmıştır. teknisiyerliği pamuk tarlalarını sıkı 

Halkevimizinde daha evvel Ada bir kontrol altında bulunmakta 
na halkevinin faaliyetini gösteris d 

ır. 
Bunlardan Etiyen VantU% dün) 

. k d d" dıf en amansız bıt a ın uşmanı Ku Feng denen yüksek mıntaka çok 
münazaa\ı ve nazik bir noktadır, bu· 
rası Kare ve Mançu ve Sovyet hu 

usl<lr Çan Ku Feng hadisesinden· : 

beri Mançu topı aklarında yeni 'ı 
bir akın yapmışlar ve Tokyo'nun 
tehliğlerir.e göre 60 Rus a~keri on / 
kadar sivil üzerine ateş açmışlardır. 1 

Kremlinde bazıları Japonya'~a .. k~.rşı 1 
bir önleme harbı yapmayı duşunuyor • 
Çünkü bunlar eğer Japonya Çin i
şini hallederse Okyanus'a birleş. 
tirmemek için Ruslara da taarruz 
edecektir, onun için Japonya daha 
Çin sergüzı!ştinJe iken bunu önliye· 
yim diye hesap ediyorlar, Berlin
Roma-Tokycı üç köşesi mevcut ol· 
dukça bu az ihtimal dahilindedir 

Feyzi Dural, Sabri Gül, Ziraat 
bankası müdürü Ramiz lamer, lb 
rahim Burdur, fabrikatör Emin Do 
lunay ve fabrikatör Ali Karabucak 
ve Mustafa Şengül. 

bir kitap neşrine karar verdiği ha 
ber alınmıştır. Bu kitabı hazırlaya Krizomfalos mücadelesi 1 yaşında hayata gözlerini ~a 

Vantuz, Vlyananın en ileri zengııı 
cak olan zevat seçilmiş ve çalışma Geçen ayın 10 undan itibaren 

başlayan narenciye ağaç1arile krizom 
falos mücadelesine ehemmiyetle de.

1 
vam olunmaktadır. 

dutları üzerinde bir yerdir. Bundan 
başka bu yüksek arazi Rusların Bü. 
yük Okyanus sahilindnki şehirleri 
olan Vladivodtok'a karşı Japonla · 
rın yeni durdukları hir limana da 

hakim bir vaziyettedir Onun İçin 
Ruslar btı mcvkie yerleşmek sure-

tiyle ne kadar istifade edeceklerse, şimdi yalnız Moskova'nın hudut 
Japonlar da Rusları buradan çıkar· meselesini halletmesi lazımdır. 
makla o deıece faydalanacaklar Fakat bu iki yüzlü bir bıçaktır. Zi· 

dır. ra Tokyo, Rus tehlikesinden kurtul-

Bu azalar da aralarında toplana 
ralc Lirinci reisliğe Feyzi Dural ve 
asbaşkanlığa lbrahim Burduru stç
mişlerdir. 

Yeni Bors:ı encümen reis ve 
azalarını tebrik eder, vazifelerinde 
büyük başarılar dileriz. 

Bölge sanat ve in
şaat okulları sovyetler, Japonya'nm Çin har mak İ\.İn kendi anti-komintern pak-

bında da boğazına kadar battı. tına dabil olanların hazır olmalarını Bölge sanat ve inşaat okulları 
ğını dü~ünerek başına ikinci bir ga- istiyecektir. na girmek için şimdiye kadar mü-
) k k b t k d Hakikaten klasik formülü kullanmak i e çı arma tansa unu er e ece- ı racaat edenlerin sayısı on altıyı bul 
ği · h d' lar Bı'naenaleyh Rus için barutlukta ateşle fazlaca oyna· nı esap e ıyor · muştur . Bunların imtihanları 22 
ya, cenupta, yani Hankeu Üzerine nıyor. Ağustos 938 tarihinde yapılacaktır. 
yapacağı taarruzda zayıflığını düşü- imtihan suali arına aid mühürlü zarf · 
nerek şimal mıntakasından tutunma· 'lar Bakanlıktan Kültür Direktörlü· 
yı faydalı görmektedir. Bu suretle Uzaktan tİy atro güne gönderilmiştir . 

lara şimdiden başlanmıştır. 

Köyde yangın 

İki kişiye ait buğdaylar 
nasıl yandı 

Ceyhanın Saygeçit köyünün gök 
büket ç1fliğinde oturan Tevfik adın. 
da birisine ait 500 gülek buğdayl 

ile Mihmandar köyünden Halil adın
da birisine aid patoz makinesinden 
bir kısmı yanmıştır. 

Zarar ve ziyanın 1000 lira kadar 

olduğu tahmin olunan bu yangının 
orada çalışan amelelerininin birinin 
sigarasının harman arasına düşerek 
çıkdığı an!aş1lmışdır. 

* * * 

Şimdiye kadar birçok narenciye 
ağaçlan ilaçlanmıştır. 

Saimbeylideki hayyan 
hırsızı 

Saimbeylide hayvanlardaki hasta t 
lığın mahiyetini anlamak ve lazımge· 

1 
len tedbirleri almak üzere oraya gön 
derilmiş olan Dörtyol veterineri Hu 
lusi şehrimize dönmüştür. oradaki 1 

hayvanlarda hastalığın mevzii Aga· 
)aksi olduğu anlaşılmıştır. 

Bayramlarda 
artık rozet 

dağıtılmıyacak doğrudan doğruya Çin'e dayanıyor. Tortomlu köyünden Osman oğ-
M k d d J 1 t · t k - Birinci sahifeden artan - B b } b• l 

a sa ı a apon arı acız e me a a oğu ır O muş fu Mehmet Çelik, yaylada bulundu- Hükumet ''Cemiianat" adlı ve 
ve onların Çin üzerindeki mevkini posta'lar nazırının beyanatına naza· fbrahim oğlu Kamil ve oğlu Mu· ğu bir sırada iki gözden ibaret bu- çok eskiden kalma bir kanunu lağ-
sarsmaktır. ran (uzakdan görüş Radyo aleti) hiddin bir kavga neticesinde Zül lunan evinin içerisine koymuş oldu veden yeni bir kanun layihası hazır-

Japonya daha başJangıçt•n be· ucuz bir fiat'la iştrası mümkün ol- fikar oğlu Hasanı beş günde iyi 0 ğu üçyüz yirmi kilo buğday ile 700 lamaktadır. Mevcut kanunda iane 
sovvetlerin işgal etmiş oldukları mak üzere pazara sevkedilecektir. lacak derecede dövdükleri 20 kilo Arpa ve sekiz madeni li· toplanacak günlerden bahsederken 
meukilerden Sovyet kıtaltarının yapılan tecrübelere göre yeni inşa vaki olan şikayetten anlaşıldığın ranm yandığım şikayet eylemiştir. çok eski tabirler bulunmaktadır. 
Çekilmesini israrla istemekt~dir. 1 kd · · d r ı k J h ki Jandarmaca yapılan tahkikat Yenı· kanun layihasında, devlet o unan uza an gorüş ıstasyonu an suç u ar ya a anmış ve a a· 
Sovyet kıtaları çekilmeyinde hudut ile bilamüşkilat Berlin şehrinde tat- rında kanuni takibat yapılmıştır. neticesinde yangının Mehmet Çeli· işlerinde kullanılmak üzere halktan 
anlaşmazııkları üzerine durmıyaca · gin karısının ocakta yanmış olarak 

1 
iane suretiyle para alınmaması bir 

k 1 · ·· biki kabil olmuşdur. yakın bir za· 

den birisi imiş. 
Bay Etiyen, bütün ömrünce 

dınsız yaşamış, daima kadından 
bulunmağa gayret etmiştir. 

Vapurla, trenle seyahatında~) 
. d" b~tıı~ na bir kadın gelmesın ıye u 

maralan ve komr.artrnanlan işgal 
tiyatroda, sinemada yanına kadın 
rur korkusuyla sağlı sollu, önlü 

· b'l l · · 1 e bil beş on yerın ı et ennı a ır v 
1 retle kendisine her yerde k~dı~ 

uzak bir koloni temin edermış. ~ 
da da yanına bir kadın yakl~!;ıf 
diye, en pis kokulu yaprak sıır 
içer, esanslar sürünürmüş 1.. 

Bu müdhiş kadın düşmanın 
dükten sonra okunan vasiyetnafll: 
bütün para ve emlakini erkek 11 

!arına bıraktığı görülmüştür. 
Fakat bütün bunlara rağılleıı 

•ıııı dükten sonra Bay Vantuz ~rV 
yaları kanşhrıhrken neler go Jı1 
bilirmisiniz? Yüzlerce aşk 111e 
muhtelif kadınlardan gelen aşk 
leri ile dolu mektublar 1 sf1 

Dahası var: Bay Vantuz tar e 
bu mektublara verilen şairane c 
!arın müsveddeleri! . ~1' 

Bu çok açık gösteriyor kı, 
düşman olunmaz. ~-ti 

Kadınlar daima kaçan er 
hoşlanırlar! Kovalanmak değil, 
lamak isterler! o' 

Ne malUm Bay Vantuzull ı 
dmlan çekmek için bu metodU 
e~e&~I o~~ 

TANO r-

ğım, ancak kıtaların çe i mesınıımü· Yu··reg"" ı.rde bu··yu··k bıraktığı ateşin etrafa sıçramasından prensip olarak ileri sürülmektedir. d manlardada Harz şehrinde Brocken 
teakip ba m<scle üzerin e müna ve kadının bu suada tarlada bulun· I Layihada bundan başka, bayram 1 • } 1,f 
kaşa yapıceığını bi!dirmişti. Eğer üzerinde ( Orta almanya) ve keza· ana kanal ması yüzünden olduğu an!aşıl· 1 ğünlerinde rozet dağıtılmak suretiy· y abanCI mem el'ı-
b k t 1 k'lnı·ı}'ccek olursa Çin· lik Feldberg ( garbi Almanya'da ) Yu .. reğir ovasıııda yapılacak olan 1 h lk 1 I" k 1 ı } 

u ı a ar çe 1 1 mıştır. le a tan para a anması usu u a . ! ı h a e 
deki kuuetinin miktarına elbette Berlin uzak görme istasyonlarında n büyü1< ana kanal inşaatı arar şır. dırılmaktadır. 1 ere posta aV 
h 1 ı 1 kt. daha büyük istasyonlar yapılacak- ketine ihale edilmiştir. b ! K · b ı k 1 • .---' ' 

a e ge ece ır. Hususi muhase e maaş- anunun mucıp se ep er ısının· .. 0~ işte bütün Japon militerleri bu tır. d• da, esasen ehemiyetsiz bir gelirden 1 Posta, telgraf umum rıı~ Je 
Y k l k l ları dün ver ı · rıoıı arzunun yerine getirilmesini istiyor. a a anan umarcı ar ibaret kalan ve rozet takılarak iane 1 ğü hayli zamandanberi uze c 

Fakat kabiner.in uzlaştırıcı unsuru Abdullah oğlu Mehmed Büyük- Hususi Muhasebe Müdürlüğün- toplamak usulünün, onu dağıtan zun boylu tetkikler yapıfaıı ;,., 
olan general Ugaki'yi unutmamak genç ilt>, Ahmed oğlu Mahmud ad . ce memurların Ağustos maaş lan küçük mektep çocuklarımızın halet memleketlere posta para ~dt 
lazımdır. Çünkü bütün uzlaşma ve 1 W"17.:<l'!111v larında iki kişi açık bir yerde zarla tamamen verilmiştir · ı uhiyeleri üzerinde fena tesirler yap 1 kabulü işini müsbet bir şekı .. d6 
anlaşma tasavvurhrı general ltaga- < • kumar oynarlarken sc:kscn yedi ku· tığı ve miniminileri bir nevi dilenci· ticelendirmiştir. Umum ınu e 
kiye tevdi ctlilmiştir. { 2 AGUSTOS 938 ruş para ile cürmümeşhud halinde Mezuniyet liğe alıştırdığı ifade olunmaktadır. ecnebi memleketlere k~b~ldc~ 
Bununla beraber, Litvinof japon \ Gök yüzü açık. Hava ruıgarh yakalanmış ve haklarında tutulan Şehrimiz ticaret ve sanayi oda· Yeni kanun, Meclisin önümüzdeki cek havalelerin de yurt ıçıo 1 1ııı 

En çek sıcak gölgede 37 derece. zabıt varakasiyle adliyeye teslim e· sı Baş Katibi Taha Toros'a bir ay içtima devresinde heyeti umumiye. valeler kadar kolayııkla yaP 1 sefirine lazım gelen cevabı ver- 1 . h d k. tışıJ18 
Ç h k grceleri en az sıcak 21,0 derece , dilmişlerdir . izin verilmiştir . yesevk edilmiş olacaktır. nı temın ususun a ı ça miştir. Litvinof esai in Ü ümeti devam etmektedir . 

19 mümessili tarafından imzalı bulunan~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Ecnebi memleketlere pos~ 

938 pamuk 
rekoltesi 

eşiften sonıa halk ara 
sm'l inmekte geciken 
bir icad varsa o da 
televızyondur. Bilhas · 

sa asrımızda en yeni icatların derhal 

( B. . . h'f d t ) 1 yayıldığı ve herk sin istifade edebile 
ırıncı sa ı e en ar an . .. .. .. 

ceği şekılde ucuzladığı goruluyor. 
hektar y_er.den 19,000 ton: Sesli sinema ve radyo bunların ba· 

Kadırlı, Koıan, Karaısalı, Feke . 
ve Saimbeyliden: '16.722 hektar yer- şmda gelmektedır. 
den 32,070 ton Fakat henüz televizyon, zümrü 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol ve düanka gibi ismi olan, cismi göriil· . ' 
Bahçed<'n 22,088 hektar yerden 26,510 miyen bir icat halindedir. Bugün yal 
ton. f nız Londra ve Pariste birer televiz 

Yulaf: . d y ı b f yon ıstasyonu var ır. anız. un ar 
Adana merkez kazası: 10,013 hek dan da bütün 1ngi1tere ve Frans:ı 

tar yerden 12,016 ton. istifade edememektedir. Çünkü tele 
. Kadirli, Kozan, Karaisalı, Saimbey vizyonun bugünkü şeklile, ancak 400 

lı ve Fekeden: 18,345 hektar yerden kilometrelik bir sahaya neşriyat yap 
22.014 ton. k - k .. d" 1 d d h 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol v~ ma m~m un ur. stas~on an ~ ~ 
Bahçeden: 22.088 hektar yerden 26,506 uzaktakı yerlerde televızyondan ıstı· 
ton: 1 fade edilememektedir. 

NOT: Televizyonun bu müşkUlatını teş· 
Geçen yıl buğday 86,578 hektar kil eden şey gerek henür: icadrn, 

yerden 86,578, arpa 60,622 hektardan . .. . 
60,622. yulaf 35,005 hektardan 31,504 C tamamıle tekemmul etmış bulunma 

Te 1 ev •ı zyo n 1 a s ., nema ra havaıesinin Cümhuriyetio 
0 

e! 
şinci yılına kadar başlıyabİ:~ ı ••--••-••••••• .. ---------m::ı---------- çin mümkün olan her hazır 1 

buradan film nakledilecektir: i,tas· decek halk acaba karşılıyabilecek ri edilmektedir . d ~I· ması gerek neşriyatın pahalıya ma 
olmasıdır. Bir televizyon makinesi 
500,600 liradır. Televizyon şirketine 
abone olanların verdiği para da hay 
lı fazladır. 

ilk televizyon istasyonunu İngil 
tere kurduğu gibi, keşfi halkın istifa 
desine koymakta da ilk adımı atma 
fngiltere düşünmi.:ştür. 

Bundan daha çok evvel, bu sene 
ye kadar fngilterede 300 sinemanın 
televizyon ile işletilmesi kararlaştırıl 
mıstı. Fakat, tahmin edilen müddet 
geçtiği halde buna muvaffak oluna
mamış bunun üzerine geçen gün Lon 
drada yapılan bir "toplantıda, sinema 
ve televizyon şirketleri bunun derhal 
teminini kararlaştırmışlardır. 

Projeye göre yeni bir büyük tele 
vizyon istasyonu kurulacak .ve tele
vizyon aleti bulunan 300 sinemaya 

yondaki bir beyaz perde üzerine ak midir? Televizyonla neşredilen bir Ecnebi devletlere gön e eJ 

seltirilen bir film 300 sinamada ay filmle diger sinemalarda seyredilen havalelerin hesaplaş . nasıods 
1 nı zamanda seyredilecektir. Bu suret fılm arasında seyreden hesabına bir hangi para alacağı ile ha.~'·ı 

1 300 · f.I f'I k' · t. fark olmadığına göre halkın televiz· I l doVI e sınama ı m ve ı m ma ınıs ı kabulü için lüzum u o an ıı' 
kullanmak mecburiyetinden kurtula· yonlu sinemayı tercih edeceğine hiç saadesinin usulüne ait olan ıf1 , 
cak ve bu cihetten büyük bir kar ihtimal verilmiyor. le ve çalışmalara da devsıı> 
temin edilecektir. O halde teJev:zyonla temin etti· 

f 1 · h b d f mektedir • Sinemalarda bundan sonra yal ği i nıe sınema sa i i e azla pa· ı 
nız, televizyon alıcı makinesi kullana· ra vermiye razı olmıyacaktır. Bunun 1 
cak bir veya iki memur bulunacaktır için, sinema adedi nekadar fazfa olur i 
Çünkü henüz teleyizyondan anlayan sa televizyon şirketinin onların her 1 

makinistler yetişmiş değHdir. Televiz birinden istiyeceği paranın o nisbet 
yanla f ılın gösterecek sinemalara bu te az olacağı düşünülüyor ve tel eviz 
makinistleri de temin etmek zarureti yonla işliyecek sinemaların mümkün 
vardır. olduğu kadar çok yerde açılmasına 

Yeni tesisat yapılması, onu kulla çalışılıyor. 

nacak adamların yetiştirilmesi çok Esasen televizyonun bugüne ka-
pahaliya mal olacak zannediliyor ve dar: taammüm etmemesine sebeb 
bunun için. teşebbüse girişmekten aletlerin pahalıya mal olmasıdır. Bu 
korkuluyor. Çünkü, bu kadar pahalı nun için fen adamları da tetkikatta 
ya mal olan bir işi, sinemayı seyre hulunmnktadırlar. 

I~ ~~' 
ÇOCUK HASTALl!'\I.. 

1 
M0TEHASSISI t 

Dr. Nihal BaY~ 
Adanaya geldi ~ı 

1 h .. fviısb111 
Hasta ar mı ergun ııı' 

paşa hanı karşısında 18 fi~i11J 
rada hususi . muayenehıtfle· ~·· 
saat 14 - 18 arasınd3 

bul eder . C. ---

ton ekiJ ı 1 iş ve alınmıştır. -----------------mı------
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-2- 1 
On sene geçti. Oömerden bir 

haber almamakla beraber, bilmem ni· 
çin, h'ç aklım-la çık myordu. Daima 
kendisini düşünüyordum . Bu metruk 
çocuk her zaman zihnimi işgal edi 
yordu, 

Bir sabah gazetemi el ime aldı. 
ğım zaman, kocaman harflerle yazıı. 1 
mış bir başlık dikkat nazarımı çek· ! 

1 
ti: "Şarantda müthiş, tüyler ürpeti
ci bir cinayeti.. F ransua Dömer ad 
lı bir sabıkalı bir çiftçiyi, karısını ve 1 

kızının nişanlısını balta ile öldür. 1 

müşl... Katil yakalanmış, ve cürmü- 1 

nü soğuk_ kanlılıkla itiraf etmiştir.... I 
Şımdı sana, gazete muhabirleri

nin yazdıklarını, sonra Dömerin aon ' 
on senelik hayatına dair bizzat bana 
söylediklerini anlatayım! 

Gönüllü yazıldığı alayda arka · 
daşlan arasında temayüz ediyor, 
E'.n tehlikeli müsademelerde ön saf 
ta bulunuyor. Kumandanlarının tak
dirini ve teveccühünü kazanıyor. 
Dört sene sonra çavuş oluyor. Müd 
deti bitiyor, yeniden beş sene için 
tazeliyor. Zihnen bir karar vermiş: 

miş olmuyor muydu? Evet, bir kili
se kapısına bırakılmış bir çocuk, biç 
piçti. Bunu acı bir surette anlıyordu. 
Fakat, bundan onun ne taksiratı, 

ne günahı vardı ? 
Jaklini gördüğü zaman, babası. 

nın verdiği cevabı söylüyor, saatler
ce beraber ağlıyorlar. Kız : 

- Fransua, diyor, seviştiğimizi 
babama itıraf ettim. Dinlemek bile 
istemedi. Seni sevdiğimi, sı:nden baş 
kasile evlenmek arzusunda olmadı
ğımı söyledim. Kızdı, köpürdü ve : 
,'Onun karısı alacağına geber, yerin 
dibine gir .. ,, diye bağırdı. Ah 1 Fran 
sua .. Yarın evde nikah kıyılacak 1.. 
Al beni, nereye götürüısen götür. 
Bütün ruhumda, mevcudiyetimle se
nin olmak istiyorum. Nişanlımdan 
nefret ediyoruıtı. 11 

Ertesi gün Dömer, her vakitki 
gibi şafakla beraber kalkıyor, yeni 
satm aldığı ormana odun kesmeye 
gidiyo. Bütün gün durmadarı, dinlen. 
meden çalışıyor. Kocaman ağaçları 
bir iki baltada yere deviriyor. Ya
mağı, bunları bu iri kütükleri kaldı
rıp yığın yapmakta güçliik çeki· 
yor. 

SONU VAR 

Türksözü 

icra dairelerinin 
islahı mesellesi 
Adliye Bakanlığı, icra daireleri

mizin ıslahı ~trafında tetkikler yapa 
ralc lsviçre'ye dönmüş bulunan icra 
mütebassısının raporunu bügünler 
de beklemr.ktedir, Bakanlık, kendi 
teşki!atı vastasiyle de icra daireleri- ' 
nin ıslahı etrafında tetkikler yaptır
maktadır. Mütahassısın raporu ile 
adliye teşkilatı tarafından tetkik 
neticelsri gazden geçirildikten son- 1 

ra lüzumlu projeler hazırlanacaktır. 

Meşhut suçlar kanunun-
dan alınan neticeler 
Adliye Bakanlığı Meşhut suçlar 

kanununun tatbikine ;başlanmasın 
danberi yurttaki suçu istilzam eden 
vakaların azalıp azalmadığını tetkik 1 

ettirmektedir. Bakanlıp, bü kanunun ' 
tatbikine başlanalıdanberi suçüstü 
yakalanarak makhı1m veya beraet 
edenlerin ve mahkemelerce görülen 
muhakemelerin bir listesini de hazır· 
!atmaktadır. 

Terkiı: edilecek satış ve 
icar bedelleri 

Finans Bakanlığı teşkilat kanunu 
ile vergi ve resimlerin terkinikayıt 
salahiyeti yalnız varidat n.üdürleri· 
ne verilmişti. Milli Emlak satışı ve 
icar belleriyle ecrimisil tahakkukla
rından terg· ci lazım gelenler için ise 
Finans Bakenlığı'ndan mezuniyet 
alınıyordu. 

Sahife 3 

Dörtyolda Seyhan Vakıflar müdürlüğünden : 
Portakal satış kooperatifi Bir senelik _muham. 

• • men bedelı icar 
yakında faalıyete geçıyor Lira. K. müddeti Vakfı Mevkii Cinsi dönümü arşın 

Dörtyolda kurulduğunu yazdığı- 40 00 19/938-31181941 Şıh zade Karşıyaka Tarla 64 940 
mız portakal satış kooperatifi işle- 135 00 " • Boz ~ade Şerife Akkapı Bahçe 71 
rinin şimdilik tedvirine ikfoad veka· 60 00 " " Barutçu zade Akkapı Tarla 37 1175 
Jeti tarafından Gaziantep ticaret ve 200 00 • • Battal ağa Mirza Çelebi Bahçe 86 
sanayi odası başkatibi Salahaddin 183 33 • " Balcı oğlu Akkapı Bahçe 120 
memur edilmiştir. 180 00 • • Kalaycı oğlu Köpru sokağı " 75 

Yirmi iÜn sonra kooperatife ye- 125 00 • " Boz zade H~cı Ali Paşa • • 89,5 
ni bir müdür tayin edilerek kereste Vakfa ait yukarıda evsafı yazılı 7 parça bahçe ve tarla 13/81938 
mesele iııin de ozamana kadar hal cumartesi günü saat 8 de ihale edilmek üzere 10 gün için artırmaya çı· 
edileceği ve kooperatifin tamamen karılmıştır. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. 
faaliyete ieçeceği tahmin olunmak. 3 - 5 7-10 9603 
tadır. 

Adliye terfi defterleri et- ,.----·-
0
-

0
-k·t·-

0
-,-----........... w 

rafındaki hazırlıklar Operatör 
*''™ 

Adliye Bakanlığı, hakim ve 
müddei umumilerin bir sene içinde 

Temyiz mahkemesince nakz vaya 
t stik olunan kararlarını tesbite de· 
vam etmektedir. Bu tesbit işi Ağus. 

tos sarılarına kadar sürecektir. Ey
lülde Adliye ayırma meclisi topla
nacak ve adliye mensuplarının terfi 

defterlerini hazırlıyacaktır, Terfia 
müstahak almak için temyizce tas
dik olunan pararlar nisbeti geçen 
senenin aynı olarak bıralmıştır. 

Doğruluk Fabrikasın
dan: 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 

---·~---·------·----------------------------------

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

Doktor 
Satır 

Biraz para sahibi olmak; Fransaya 
dönünce bir çiftlik satın alarak ça 
lışmak .. Tabur kumandanı, beş sene 
daha askerlik yaparsa hizmeti on 1 

beş sene olacağını ve tekaüt maaşı- ! 
na hak kazanacağını söylüyor, Dö· ı 
lııer kabul etmiyor, terhisini istiyor. 
On sene Fasta askerlik yapmak, 
lllemleketimi görmeden yaşamak 
kafidir, diyor. 

Doğruluk Fabrikasın- 1 

dan: 

Finans Bakanlığı, milli emlak 
saiış ve icar bedelleriyle ecrimisille. 
rin de münhasıran terkin noktasın. 
dan Vilayetlerce vapılabilmesini 
kararlaştırmıştır, Ter kin teklifleri 
bundan böyle Vilayetlerd.: milli em· 
lak müdür veya memurlarına, milli 
emlak teşkilatı olmıyan yerlerde de 
varidat müdürleri tarafından yapıla

caktır. 

Otedenberi temiz iş çıkarmak 
ve mümkün olan bütün kolaylıkları 
göstermekle umumun teveccüh ve 
itimadını kazandığa güv,nen fabri
kamız ; yeni sene mahsulü için de 
bütün hazırlıklarını yap~ığını ve ya 

Kızılay 

İsmail Kemal 
civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm 

Bu müddet zarfında biriktirdiği 
otuz bin frank kadar bir para ile 

~" ya geliyor. Küçük bir çiftlik a · l 
'~or, çalışıyor. ve sakin bir ömür , 
surüyor. Bir gün, köy ştnlikleri es- 1 

nasında, tanımadığı bir kıza tesadiif : 
'diyor, aralarında münasebet başlı 1 

Yor, Neden sonra bu kızın, öldürme. 
1 

ke teşebbüs ettiği eski patroniiıı kı ' 
ıı Jaklin olduğunu öğreniyor, ve hay- ' 
retten kendini alamıyor. 1 

I Gençler, biribirlerini görüyor • 
~r'. biribirlerinden hoşlanıyorlar, se- 1 

~'.şıyorlar. ]aklin babasının, arzusu ' 
ılafına kendisini zengin bir çiftçinin 

Oğluna vermek istediğini söylüyor, 
ağlıyor. 

Tamam bir sene iki sevdalı, fır
N·t buldukça gizlice birleşiyorlar, 1 

1
1hayet Jaklinin düğün günü tayin 

0 
Unuyor, bağ bozumu sonunda.... 1 

F ransua birçok tereddütten son· 
ra kızın ba'Jasına müracaate karar 1 

~~riyoı, Çiftliğe gidiyor. Çiftçi, ken
k~Sİni baridana kabul ediyor, mazide-

1 hatasını yüzüne çarpıyor. Dömer 
•ap 3•rı oluyor: 1 

- Hatamın cezasını fazlasiyle 
1 

;tktim, islahı h3l ettim. Ve size, kı· 
ın.,, . d' 1 d' · n ız ıvacını ta ep etmeye gel-

' 'tıı. Param var. çiftliğim var, çalı
IYorum .... .,, 

k h D'.yor. ihtiyar çiftçi evvela kah
a a ıle gülüyor, sonra hidı~etle: 

y - Kızım razı olsa bile ben ha-
•tta 'ık · · ~ en onu sana vermıyeceğım. 

d llııııı, ben öldürmek istiyen bir a· 
f'rı~tııa vtrmek hal!.. lslahı nefsct
filış 1., Sen bu dolmaları F astaki vah 
b 'te yuttur. Haydi, defol.. Bir daha 
~raya ayak basma 1 Piç katil .. 
~ Dömer dişlerini sıkıyor, kendini 
~.:!ediyor, bir cevap vermeden çı-

2idiyor. 

Y•I ihtiyar haksız mı ? Söylediği 
tUkan. mı? Kendisi aslı belirsiz met
dtt· bır çocuk, daha doğrusu bir piç 
() ~I mi ? .. Fakat, ]aklini seviyor. 

a, onu seviyor. 

hk Sonra, on senelik müstemlekede 
la, ıcı bir güneş altında kum diyar 
Yi '0da gösterdiği yararlık bu leke 

~,3'1~iye kafi gelmiyor muydu ? i 
Ya nçJık ve t'crübesizlik sebebile 

lldığı bir hatayı bu hizmetile öde 

Doğruluk Fabrikasında pamuğu 

olanlara 

Geçen sene mahsulünden olan 
pamuklarınızı hala kaldırmadınız. 
1 Ağustos 938 tarihinden itibaren 
bunların sigortalarını yenilemiyece
ğimizden vaki olacak hiç bir zara
rın nıesuliyetini kabul etmediğimizi 
ve koçanların arkasında yazılı umu · 
mi şartlarımız veçhile kaldırılmıyan 
her balya pamuk için yevmiye on 
kuruş ardiye alacağımızı ilan ede 
rız. 

Doğruluk fabrikası 
1-2 9606 

Adana İkinci İcra me
murluğundan : 

Adanada Işık ticarethanesi sa 
hibi Celal Etheme kongordato için 
mercice iki ay müh1et verilmiş ve 
bütün alacaklıların alacaklarını ka
yıt ettirmeleri için komserlikçe ve· 
rilen iki ay mühlet hitam bulmuş· 
tur. 

icra ve iflas kanununun 292 nci 
maddesinin ikinci fıkrası hüknıüne 

göre kayit ettirilen alacaklılar ara· 
sında kongordato teklifi müzakere 
v' karara bağlanmak üzere 17 A 
ğustos 938 çarşamba günü saat 
10-12 ye kadar Hükumet civarın 
da avukat Sabih Üçokun yazıhane 
sinde müzakere icra edilecektir. 

Alakadarların mezkur gün ve 
saatt~ komiserliğe müracaatla ha
zır lulunmaları ve bu top!aPmağa 

takaddüm eden on gün içinde ka
yit olur.an vesaikin alakadarların 

tetkik edecekleri ilan olunur. 9604 

Memurluk musabaka 
imtihanı 

T. C. Ziraat bankasından : 
BankaPın şube ve ajanslarında ça 

lıştrrılmak üzere orta mektep ve lise 
mezunlarından İmtihanla memur alı
nacaktır. 

isteyenlerin şartları öğrenmek 
üzere 15·8-938 tarihine kadar banka 
ya muracaatları 3- 6 9605 

Satılık ev enkazı 

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

muracaatları. 

apartmanı 

kında işe başlamak üzere bulundu- 1 Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

ğunu muhterem müşterilerine ilan 1 eder · 
eder. [ Salı günleri öğleden 

1 
9521 

sonra Parasız 
17 26 

bakılır] 

Doğruluk fabrikası 

1-2 9607 '·--,- -
1 

Değirmenci ustası aranıyor: l •-----------------------------------~w--------ı 

Köyde çalışmak üzere motor ve taştan anlar 
bit değirmerıci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamuı' 

c:; ı' raca atı 

lr----,, 
\ 1 Karataşa 
1 otobüs seferleri 
' Seferi elli 

kuruş 
ADANA -KARAfAŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARAT AŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18; 
30 da Pi~jdan 

P dZar günleri saat 18,30 da 

1 

Plajdan 

Y orler nu o aralı Jır. Daha evvel 
den Acem hanı yanındaki Ôıner 

1 1 
ba~eğmez ticarethanesine mü 
racaat edilerek kapatıaibir. 

Aşk Gençlik 
F i 1 m i. 

Zevk 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Sinemanın yeni ideal iki çifti 
MARGARET SULLIVAN ve 

JAMES STEWART 
ın büyük bir kudretle yaşattıkları 
zevkli, güzel, ve doyulmaz bir aşk 

ve ihtiras filmi olan 

SEVİŞTIGIMIZ 
ZAVANLA~ 

Sürükleyici bir nıevzua sahip 
nefis eseri sunuyor. 

ilaveten : 
Paramunt Jurnal 

Gelecek program : 
SEVGiLiDEN GELEN 

Gaby Marley - Jean Gabin Jean 
P. Aumont'nın yarattıkları 

Henry Bernştayının şaheseri 

9601 

Tarsus American College 
Erkek Lisesi Amerikan 

Dersler 27 Eylulde başlar. 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tudık edilmiştiı. 

Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 

2,3,5, l,3,6 Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 9600 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

Kanun f\o. 3531 Kabul tarihi : 291611938 - --
f\eşri tarihi : 16 Temmuz 1938 

- Dünden artan -

Bu cürümlere yalnız iştirak etmiş olanlar altı seneden aşağı olmamak 

üzere ağır hapis cezasile cezalandırılırlar. 
Birinci fıkrada yazılı silahlar ve diğer maddeler yalnız bir yere depo 

edilmiş olsa dahi isyan silahlı sayılır. 
Madde 151 - Bundan evvelki maddelerde yazılı cürümlerden birine 

muttali olan her ferd, bunu derhal Hükumete haber vermeğe mecbur
dur. Bu mecburiyeti makbul lir mazerete müstenid olmaksızın yapmıyan 
!ar, fesad fiile çıkarsa bir seneden ve fiile çıkmazsa altı aydan aşağı ol

mamak üzere hapsolunur, 
Fesatçıları bilerek muayyen mevkilerin gayri yerlerden sokan ve 

memleket, içinde bir yerden diğer bir yere nakledenler muvakkat ağır 
hapis cczasile cezaladırılırlar. 

Madde 154 - Geçen maddelerde yazılı olan cürümleri işlemeğe 
halkı teşvik etmek üzere basılmış veya basılmamış evrak ve risaleleri 
fesad kasdile veya müoderecatmı bilerek neşretmek üzere iken ele geçi
rilen kimse bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Madde 159 - Türklüğü, Büyük Millet Meclisini, Cümhuriyeti, Hü
kumetin manevi şahsiyetini aienen tahkir ve tezyif edenler bir seneden 
altı seneye kadar ağıı hapis cezasil~ cezalandırılır. 

Devletin askeri veya emniyet veya muhafaza kuvvetlerinin veya ad
liyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ed<'nleıe de ayni ceza 
verilir. 

Türkiye Cümhuriyeti kanunlarına alenen söv~nler, altı ayı geçmemek 
üzere hapis ve 30 liradan 100 lirnya kadar ağır para cezasile cezalan· 

dırılırlar. 
Türklüğü tahkir ve tezyif, yabancı memlekette bir Türk tarafından 

işlenirse verilecek ceza üçte birden eksik olmamak üzere artırılır. 
Madde 160 - 157 nci maddede yazılı suçu işleyenlerle 1 ürkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına alenen sövenltr hakkında takibat yapmak sala 
hiyeti doğrudan doğruya Cümhuriyet müddeiumumilerin aiddir. 

158 incı maddede yazılı hal ile 159 uncu maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarında yazılı Hükumetin veya adliyenin manevi şahsiyetini veya 

- Sonu Var - 9583 
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Sahife : 4 

BELEDİYE İLANLARI 
1 
1 
--------------------------------------------------

1 
1 - Belediyenin bir yıllık evrakı matbua ve kırtasiye ihtiyacı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Evrakın matbuanın muhammen bedeli 1150 lira 20 kuruş kırta 
siyenin muhammen bedeli 1143 lira 20 kuruştur. 

3 - Evrakı matbuanın muvakkat teminatı 86,30 Jira ve kırtasir,r.nin 
86,20 liradır. 

4-Şartnameler ve listeler Yazı işleri MüdürJüğündedir. lstt>yenler ora. 
da görebilirler. 

5 - ihalesi Ağustosun 15 İnci Pazartesi günü saat onda Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 
birlikte Beledeye encümenine müracaatları ilan olunur. 

30 - 3-7- 11 9596 

or. Muza fer okman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

s sx ™ 

1 

/ 
1 

Türlcsöztl 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : BAŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
23 80 

~ Atustos 19~ 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M~nsucat fabrikası direktörlüğünden : 

Kaput bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hesabile 25 temmuz 
938 tarihinden itibaren bezlerimiz aşağıdaki fiyatlarla satılacağını ilin 
ederiz. 

Tip 2 Çifçi 
Tip 14 astarlık 

Genişlik 

75 cm. 
85 cm. 

Top 
36 metre 
36 metre 

Kuruş 

645 
687 

1 - Yukarıdaki fiyatlarımız fabrika teslimi bedeli peşindir. 
2 - 20 toptan noksan olan ~rekende satışlarda yüzde iki zam ya· 

yapılır. 
3 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 9602 Sa. 3 

Ceyhan Belediyesinden : 

Açık eksiltme ilanı 
3 Numaralı sokak nihayetinde yapılacak umumi hala ve hali çukuru 

keşif tutarı 1565 lira 95 kuruşdan ibaret olup on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminat 117 lira 45 kuruştur. 
ihale 1218/938 Cuma günü saat onda belediye salonunda yapılacak· 

hr. 
Eksiltmeye gireceklerin bu işi yapabileceklerine dair fenni ehliyet 

1 vesikası ile 938 senesine ait ticaret odası kayit makbuzu ibraz eyleme· 
leri lizım<lır. 

isteklilerin, muvakkat teminat makbuzu ve i~tenilen vesikaları Üzerle
rinde olduğu halde ihale gün ve saatinde Ceyhan belediye salonunda ha· 
zır bulunmaları meşruttur. 

. Kumbar~ btri 
1 

-----·-----------------------------
Proje ve şartnamelerini görmek ve daha ziyade tafsilat almak iste· 

yenler her gün mesai saatı içinde fen işleri bürasuna müracaat edebilirler . 
30 - 3 - 6 - 9 9595 

1 1. 

~ 

TÜRJCtY! 
CUlv\HV IİYSTl 

~lRAAT:BANICASI 
> 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
B** 'iMi 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

ILICAYA gelmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzinden 
müstt fit ve mesut olmuşlardir . 

uazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FiYATLAR SUNLARDIR · 

~ ' 

. 
Bir Gecelik Otel Odası 

Kuruş 

200 
125 
75 
50 

Odalar dört kişilik-
,. ,. Taş Odalar 
,, ,, Birinci Baraka 
.. " 

ikinci 

Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

30 1 
15 

tir. Fazlasından fark 
alınır. 

Bir kişi iicreti, gün
de iki def aya kadar • 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan U} uyamazlar. 
Kışın çekti~iniz istiıabı unutmayınız 

iki. g. 5 - 18 9579 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

farının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelml,tlr. Bir fincan Ç•Y gUnUn bunaltıcı aıcaıını karfıl.ar 

c. 

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

1 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay ve prat i 

şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir • 

v olk ilacına yardımcı bir madde kanşbrılmasına lüzum yoktur 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

iki g. B. 10-15 

Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan İş bankası karşı~ında 
78 numarnlı doğruluk evine müracaat edildıktc ki :a!ık, satılık evler, 
dükkanlar, bağlar sü•atle teıııin edi 'ir. _ 

Doğruluk evi 
6 - 15 9581 

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

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 18-30 9531 

--------------------------------------------------= --------------------------------------------~~~ 

Seyhan Orman Mühendisliğinden : 
Adedi Kilo 

32 
44 
24 

16 
601 

Cinsi 

Çam kereste 

" " Çam kereste 
mezar tahtalığı 
Çam toprak 
Çam mertek 

Beher adet ve 
kilosunun mu· 
hammen bedeli 
lira kuruş S. 

1 00 
1 50 
o 50 

o 90 
o 15 

Mevcut yeri Masrafı 

idare ambarı L 

" " 
) 

" " 
) 

" .. ) 

.. " 
) 

(( 

10 
17 
s 

baskı 
Çam salma o 40 

" • ) 41 ~ 
Çam tahta o 20 " " 

) 
Çım dilme o 17 " " 

) 
25 Çam odunu 75 

" " 
) -

749 25 

Yukarda enva ve miktarı yazılı idaremiz aı barında mevcut muhtelif 
cinste 749 parça kereste ve 25 kilo Çam odunun 2617/938 tarihindefl 
itibaren on btş gün müddetle 2617 / 938 den 10'8/938 gürıüne müsadif 
Çarşamba günü saat 8 den 9 a kadar Adana Orman dairesinde açık ar· 
tırma ile satışı icra edilecektir, 

Taliplerin Depozito akçası ve almak isted.kleri emvalı görme, ve g•· 
zete, ilan, Pul, Delliliye ve masraf hakkındaki şaraiti dairemizden göriiP 
ögrenmeleri ilan olnnur. 30 - 3 - 6 - 9 9594 

IK\lUJIMltl\~lliıA 
• CAN KUQ.TAQ.IQ. 


