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lı 

f 
ingiliz ~aşvekili tayya~r~~~i~le~~d~ü __ n~s~~~b~~~h~ 

Almanya'ya geldi 
Çenberliyn, Hitlerle çok mühim 1 

• r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-< 
!Vekiller Heyeti t • • 
• • ! dün toplandı ! 
• • ! 
• • • 

Balkan Milletleri arasında 
Ticari münasebatın inkişafı 

Bir heyetimiz bugün 

Selaniğe hareket etti \re kat'i bir konuşma yapacak ! 
Sttdetler plebisit yapılmasında • 

musır ' • 
p 

ııııa~a~ : 15 ( Radyo ) - Südetler 
Jııdi asında dündenberi yeni bir 
~rp~c olmamıştır . Evvelki günkü 

1 ~<k ı_ıııalarda 12 •i Çekcslovak ol
if lır Utcrc 24 kişi iıldüğü anlaşılmış· 

94 s-
nCftc~dct partisi bu sabah bir tebliğ 
~cndıl e'.c~ , kendi mukadderatına 
~it Crının hakim olacağını ve ple
lı111' Y~pıfınası hakkındaki karardan 

ası ~11nıediğini bildirmiştir . 
labin~~dra : 15 ( Radyo } - İngiliz 

o: di'dc 1
•_ gayretler akim kaldığı t~k-

~ik . ~Udafaa tedbirlerine baş vur. 
tiY'~ ~Çın ciddi kararlar almıştır . 
kilo 1tııı •ansa ile bu hususta çok mah

tııırf dir . llıuhabereler cereyan etmekte-

lond . lnglllz ba,veklll Çemberlayn çalışırken 
~tla ra : 15 ( Radyo ) - lngiliz 

un dı~cıllıcnıosu fevkalade bir içlimaa 
papııı Pa tdılecektir. kanı, lngilterenin AlmanyaJaki sefi

ri Fovil Hcnderson ve kalabalık 

bir halk kitlesi tarafından karşılan

mıştır . 

çekilmiştir. Hitlerin mahafız kıtaları 
istasyonda ihtiram resmi ifa edecek 
ve oteli muhafaza edecektir. 

in•1 11.ıvck~.: 15 ( Radyo ) - F ransrz 
~CkiJ; Ç" Bay Dahidiye lngiJiz Baş

aıııbl 11\ ııı- cınbeılayne bir telgraf çeke· 
~i·ı·us_ıacelen en kati yoldan gidil-

·1"e ~ ·• r ı "I) Ç tca etmiştir . Bunun üzerine 
Başvekil refakatındaki zevatla 

ve hususi trenle Berdesgadene ha
reket etmiştir. 

Çemberlayn'in Hitlerle mülii. 
katında Ribbentrcıp ve Hendersoıı . 

da bulunacaktır. 
lcter ~lllberlayn Hitlere bir telgraf 
~ille acele kendisile girüşmek 

f.ti~nu iıhar etmiştir . 

Prağ : 15 (Radyo) - Emniyet 
; ... a ....... _, ............ : ..... : :-z:- a...~t.:..:. .... ;ı...":r-" 

lc'ıtıit cı bu telgrafa derhal cevap 
·ı de bek Ve. Çemberlayni Bertesgaden 511 ~ lo lcdığini bildirmiştir . 

Bcrdccgadon ' 15 (RRdy~) -

Çemberlayn'in ineceği otel ile 
istasyon binasına lngiliz bayrakları 

kuvvetleri vazife başına çağrılmış· 

tır . 

). ~ıl ç;dra : • 15 ( Radyo ) -_ ~aş ve· 
h•'' vıcrc lllberlayn Hitlerle gnruşmek 

kk81 ~Yıa bu sabah 9,30 da Londra 
··o '

1 fır. re meydanından hareket elmişu q 

Uzak Şarkta 
casusluk! 

görmekteyken, Sovyetler. ajanların 
vatanperverliğinden istifade ediyor· 
lar: Çin ve Mançuryalı vatanperver
ler Japonlar hakkında en gizli ma
lümatı Mareşal Bfühere parasız ola
rak vermeği vatani bir hizmet te'ak
ki ediyorlar. 

r. & l.ıunih 1 
ı7"' ıhck·. : 15 ( Radyo ) - ngiliz 

bıı;ay ılı Bay Çemberlayn Londradan 
lııııra \ !relıniş ve biraz te,·akkuftan 
~iden aşvekilin tayyare ile flertes-
1•ın6 c hareket etmiştir . Çember

i 01 burada Bay Hitlere mü. 
acaktrr. 

~,~~~i.h : 15 (Radyo) - lngiliz 
h'1 it 16 ılı Çcmberlyn ; bugün sa. 

·,sfı'r ııta, da buraya gelmiş ve tayyare 
e sf~ ~ ~it<>nunda Alman hariciye nazı· 
p.Jı hcrıtrop, hariciye nezareti er
e vı 

Paris : 15 - Entransijan gaze·] 

1 
lesinin yazdığına göre; Sovyet -Ja
pon hudut mıntakasında her iki ta
rafça gayet mükemmel bir şekilde 
organi zeedilmiş casus teşkilatı faa
liyettidir. 

Mareşal Blüher on yedi senelik 
tecrübeden sonra istihbarat teşkila
tının ehemmiyetini gayet güzel an
lamıştır. 

Japon casus teşkilatı, casusları 
satın almakta, para sayesinde iş 

Uzak Şarktaki Sovyet istihba· 
rat teşkilatı G. P. U. teşkilatından 
ayrıdır. Vladivostoğa yapılacak bır 
hücumun planlarını Sovyet ajanları 
ele geçirmiş ve bu plan Şanghayda 

çıkan bir gazetede basılmıştır. Planı 
yapan Amiral Suetsugu hazırladığı 
bu planı Japon harbiye nazırı Mik· 
doya henüz göstermeden bir gaze· 
tede neşredildiğini görünce hayret 
ler içinde kalmıştır. 

~ON BUHRAN 
I<arşısında devletlerin vaziyeti 
~j Fransa, Çekoslovak_Y~ ile karş~lıklı! serbeslisini muhafaza edecektir. . .. 
l~ yardım muahedelerı ımza elmıştır.ı 1 ı Çekoslovakya ıle muşlerek hua 
~hc~Ckoslovakya Almanya tarafından bir tecavüze tığ· ~ RUSYA du olmayan Ru~ya, ~ekoslo>!<· 
'ın1, olursa Fransa imzasına sadık kalacaktır. Mamafi · yaya taahhüt ettigı yardııııı eğer Fransa :şe mudahele~ 
~0)ıd ~Ulhun muhafazası için her türlü çarelere baş vur zumu gösterirse yapac•ktır. Mamalı bu yardı:nm madı 
\~ektir. imkanlarını düşünmek lazımdır. Bunun içindirki, Çeks· 
.~l<IGtlTEııı:\ İngiltere Südet ihtilafının daha kö lovakya ile müşle'.ek ht'.dudl•rı .olan Polonya ve Romıya 
Şc~ ~ tü bir safhaya girmemesi için e· nın alacakları vazıyetlen bılınenın faydası vardır. 
. Ut~ı;.~cleni yapmaktadır. Fakat umumileşen bir silahlı 1 Jaµonya Almanyaya karşı m:e· 
~ ·•k JAPONYA d lı( ~~ser; endını .. lakayd bır.akmayacağı~ı. bi~m~kt~ v~ bu- , i yardımını izhar etmekte le · 
'\~~ ku~ada soylemektedı~. B~nun rçın~ır~ı, ln~ılte_r~ düd göslermiyeceklir. Mamafi Almanya ıle Ja~onya .a
~Yc ~~/:!::.!-c~~~. Runsıman ın Prağdakı vazıyetını sında kat'i bir taahhüdü tazammun edecek bır anlaıa 
~r. . yoktur. Bu vaziyetin Rusya ile Japonya arasında Mami 

ltt~Op_,ANvaj Romanya küçük Antant paktı!." de çıkan ihtilaf esnasında Almanyanı~ . Japonyaya l<'şı 
1 ;•v~~ bağlı olduğu Çekoslovakya bır aldığı vaziyetin aynı olması muhtemeıdır. 
"ı •ıtııy: trıaruz kaldığı taktirde kendisinin bu işe liikayd 1 ı 4 Eylüldaki Bullittin nutkundı bir 
~iştir. AMERiKA parça: •A.vıupada yeni bir nu 

•:::--.....'l'Alva --ı Eğer Almanlar Südetlerin bulun-1 mi harp zuhur ederse Amerika bu harbe. iştirak ]ip 
1~ 1'~ta~ duğu toprakları Çeko,lovakyadan~ etmiyeceğini hiç kimse söyleyemez ve \ahının edem .. » 

1ı' lıal Alrııanyaya ilhak için kuvvete müracaat ederler 11 Amerika cumhurreisi 10 eylülda matbuata verdı be· 
1:

0Ya:: Lu muharebede bıtaraf kalacaktır. Fakat Al· ı yan.tta; hiç bir zaman Fransa ile Amerika sulhla vharp 
~an~~rşı bir ideoloji harbi açılacak olu ısa Alman· le birbirine bağlı olduğunu soyleltir memiş bulundunu 
1 ;:::--_da harbe girmekle tercdaüd ctıniyecektir. ı ve son nutkunun hiç bir zaman demokrat ınemleMere 

"Olo 1 Londra ve Paris tarafından >Or- karşı bir vad ve bir teahhüd ifade edemiyecegini yle· ~~. NYA d' · · · ı••la, 1, 1 guya çekilen Polcnya ver ıgı cc ınıştır. . . 
''ıı '•nsıı _ p l n a muahedesi ınucibınce \:ransaya Manıafi Amerikanın, .\vrııpada çıkacak .. b~t rbııı 
'tır, ~~!ılacak birot.~c~vüte i~tirak etmeycr.eğl' i bildir- akislerini ve tesirlerini anlamamış olmasını duşunıı çok 

•narı ~nıumılcşccck bır harp ta.t..dıııııJc. lıJıcl.cl güçtür. 

i Ankara : 15 (Telefon. t 
j ıa) _ Veklller Heyeti Baş- t 
İ vekilimiz CeUU Bayarın re- ! 
i lsll§lnde toplanmı, ve muh ! 
j tellf l•Iİır Uzerlnde mUza· 1 
İkerelerde bulunmu,tur. ! ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-· Belgradda da müzakereler yapılacak 

İstanbul : 15 (Hususi) - Yarın, ı 

9 0, 8 ticari lstanbul Ticaret odası namına bir he-ı 
~ yet Selanik ve Belgrada hareket ede-

gileri ziyaret edecektir. Mak.sad, yal· 
nız bundan iharet değildir. lstanbul 
Ticaret odası heyeti, sergi münase· 
betile Selanik, Atina, Belgrad gibi 
Balkan memleketlerinin en büyük şe
hirlerinde iktisadi müesseseleri de 
görecekler ve Balkanlar arasındaki 

• t •mı• z cektir. Heyet azası arasında Ticaret 
vazıye } odası reislerinden B. Ziya, oda umu· 

ı 
mi katibi B. Cevad Düzenli bulun· 
maktadır. Ticı.ret odası heyeti Selanik 

Bu yılın ilk yansıda ve Belgradd ı açılan beynelmilel ser· ' 

• kA '~~-~~~~~-~--
( Gerisi ikinci sahifede ) 

ihracatımız ye unu I 
s6 Milyon Liraiık ı Suriyeliler hükumetin ha 

lstanbul : 15 (Hususi muh,biri
mizden) _ Türkofis, 937 senesi altı 
ayı zarfındaki ihracat ve ith.alfılımızla 
938 yılı ilk altı aylık dış tıcaretımız 

hakkında mukayeseli bir istatistik çı
karmıştır. 

Bu istatistiğe göre, 6 memleket· 
ten geçen senenin ilk yarısında ithal· 
at 48.000.000, bu senenin ilk yarısın
da ise 75.584.000 Tüık lirasıdır. 

ihracatımıza gelince, geçen sene-
nın 111'. yo.ı ı:.ıullu :; 1.?0o.ono ... ft b ... ""-

nenin birinci yarısında 55.313.000 
Türk lirasıdır. 

Dış ticaretimizin bu suretle mun. 
ıazaman artmakıa olduğu memnuni· 
yelle görülmektedir. 

İçel 
çok 

çiftçisi 
zararda 

Son yağmurlar 
i pamukların yüzde 

yetmiş Beşini 

mahvetti 

Mersin: 15 (Telefonla) - Son 
yağmurlar !çel bölgesinde bilhassa 
pamuk mahsulu üzerinde büyük za
rarlar doğurmuştur. 

Bu hususta Yeni Mersin gazete· 
sinin ı-lde ettiği malumat şudur: 

Evvelki gece saat birde birden 
bire şiddetli gök gürültülerini müte 
akip başlayan sürekli yağmur dün 
de fasılan surette devam etmiştir. 
Yağmurun başlamasından biraz son· 
ra hava fırtınaya çevirmişse de çok 
sürmemiş ve ehemmiyetli bir hasar 
kaydedilmemiştir . 

Yalnız henüz toplanmamış olan 
pamuklara n.ühim nisbette zarar 
verdiği anlaşılmaktadır. Anlayı~lı 
çiftçilerimizin söyledıklerine göre 
hemen umumiyetle klevland cinsi 
pamuklarda zarar ve ziyanı yüzde 
yetmiş beş olarak tahmin edilmek 
tedir. 

Zira bu cin~ pamuk kozaları 
henüz açmış ve toplanmamış bulunu 

yordu. 
Bu vaziyet karşısında çiftçi de

rin bir endişe içindedir. 
Gelen haberl ere göre yağmur 

mıntakanın her tarafına yağmış ve 
dağlarda bazı yerlt:re yıldırım düş

müştür. 

reketini iyi karşılamıyor 
Suriye ve Lübnan bankaları her 

türlü tediyatı kestiler ! 
Halep : 15 (Hususi muhabirimizden) - Halep maliye riya

setine tayin edilen Hasan Cabbare vazifesine ba,ıamı,tır • 
Hasan Cabbarenln Halep mallyeslne tayini halk arasında 

lnflall mucip oımuşur • 

Halka kredi yok! 
Suriye ve l-Ubnandakl bU

tUn bankalar Avrupada vazi-
Şuşning hasta 

yetin kötüleşmtsi üzerine tediyatı Londra : 15 (Radyo) - Viya-
kesmişlerdir. Bu yüzden Suriye ve nadan Taymis gazetesine bildirildi-
Lübnan ticari vaziyeti fenalaşmış ğine göre, eski Avusturya Başve· 
ve tüccarlardan mürekkep bir he· kili Şuşning ağır hastadır ve bu yüz-
yet Suıiye hükumeti nezdinde te- den, yakında başlayacak olan mu-
şebbüste bulunmuşlarsa da hüku· 

hakemesl. gerı· bırakılmıştır. met halkın arzusunu is'afa imkan bu 
lamamrştır. Şuşning müthiş bir sinir buhra-

Şam : 15 (Hususi muhabirimiz- nı içindedir. Kendisinde ötedenberi 
den) - Hükumet ceza kanununu bulunan sinir hastalığı son hadiseler 
değiştirmeğe ve Hollanda ceza ka üzerine Belveder şatosu ve Metropol 
nununu kabul etmeğ~ karar vermiş 1 otelindeki mahpusluğu esnasında 
t. i artmı•tır. ır . • 

M©llkün~©I~ 

Çekoslovakya 
bölündü •• mu ? • 

Südet mıntakası Almanyaya 
dün gece ilhak edildi 

Berlin : 16 ( Sabaha karşı ) - Henlayn; ani neş
rettiği bir beyannamede 1916 senesindenberi Sü
detlere karşı hiç bir vadin yerine getirilmemesin

den dolayı Südet mıntakasının Çekoslovak Cum

huriyetinden ayrılarak Almanyaya ilhak edildiğini 
ve bundan böyle Südetlerin kendi vatanlarında ve 

milletleri arasında refaha ve saadete kavuşacak
larını bildirmiştir. Henlayn; bu kararını Alman Ha

riciye nezaretine de bildirmiştir • 

Südet mıntakasında umumi grev ilan edilmiştir • 
Bütün mağaza ve dükkanlar kapalıdır • 

TÜRKSÖZO : Berlln menşell bu haber KudUs 
nun aon •oorvlalndo vcrıımı,ur, 

radyosu. 
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K 
Ey ôl y·rm· yedinci 
günü denize ind·ril·yor 

6 Bin kilometre elektirik kablosu, 30 bin 
lamba, 85 bin ton, 313 metre boy 

lngilizlerin yapmakta oldukları 1 jimnastik salonu, bir yüzme havuzu 
[ Kraliçe Elizabet J adındaki muaı- bulunacaktır . 
zam transatlantik gemisinin denize Y c!ni vapurda muhteşem bir si· 
indırme töreni bu ayın yirmi yedi- nema ve tiyatro salonunun geniş ı 
sinde yapılacaktır . Bu gemi dünya· Bakara ve oyun salonlarının huluna 
nın en büyük yolcu vapuru olacak- cağını söylemeğc bile lüzum yok· 
tı r . Çünkü , Fransızların meşhur tur . ı 
Normandisini uzunluk ve Tonnaj iti 
barile geçecektir . [ Kraliçe Eliza-

bet ı i yaptıran kumpanya yeni ge· Balkan milletleri 
misinin sürat bakımından da dün-

Bölgede 
yağmurlar 

Evvelki gün yağmağa başlıyan 
yağmur dün de sabaha kar şı saat 
dörtte tekrar başlamış ve gündüz 
öğleye kadar fas ı lalı hafif ve hızlı 
surette ya~mıştır. Yağm~r ovaya da 
ayni surette yağmıştır. Bu yüzden 
nakil vasıtalariyle köyler arasında 
gidip gelme güçlükle yapılabilmek-

1 
tedir . 

* 
iki gündenbcri yağan yağmur· 

!ardan şehrimizde hava tamamen 
değişmiştir. Şimdiye kadar damlar 
da ya tanlar havanın soğuması yÜ· 
zünden odalarına inmişl erdir. Bağ 
cıların kısmı azami ve yayla cıların 
bir kısmı gerek havanın soğumasın. 

dan ve gen:kse mekteplerde kayıt 
ve kabulların başlamasından şehre 

gelmişlerdir. 
yanın en süratli vapuru olacağını 

ve bugün şampiyonluk işareti olan 
[ mavi kordelayı ] taşımakta bulu
nan [ Kraliçe Mari ] den daha sü
ratli olacağını iddia etmektedir . 
[ Kraliçe Mari ] bitirilip de açılış 
töreni yapılıncıya kadar hakkında 

kat'i bir malumat yoktu . Halbuki , 

arasında 

- Birinci sahifeden artan 

ekonomık yakınlaşmanın artmasına 

çalı şacakl ardır. 

1 Çek sahtekar- 1 

1 lığı davası 

[ Kraliçe Elizabet ) hakkında daha 
denize indirilmeden evvel bütün 
tafsil at bilinmektedir . Bu geminin 
inşasına 1936 yılının ikinci ttşrlnin 
de başlanmıştı . içinde bulunduğu 
muz Eylul a) mm y:rmi yedisinde 
denize indirilecek ve tamamile ik· 
mali için daha on sekiz ay kadar 
bir müddet lazım gelecektir . Şu 
hale göre, [ Kralıçe Elizabet ) Ame
rikaya ilk seyahatini uncnk 1940 
yılının 1 khaharında yapabilecektir . 

Bu vapur ( 313 ) metre uzunlu
ğunda ( 35 ) metre genişliğinde v~ 
(36) metre yüksekliğindedir. Birbiri 
üzerine inşa edil< cek 14 güvertesi 
olacak ve { geziııti güverh·si ] adını 
alacak olan en büyüğünün 220 me!· 
re uzunluğu olacaktır . Hacmi, tak
riben 85 bin tondur. Halbuki bugün 
dünyanın en büyük vapuru sayılan 
[ Kraliçe Mari ] 81 bin 235 ton 
luktur. 

Geçenlerde, Türkiye - Romanya 
Ticaret münasebetlerinin inkişafından 
bahsederken, fstanbul Ticarek odası
nın toplu şekilde, Balkan memleket
lerine seyahatler yakmasını ileri sür· 
müştuk. Nitekim geçenlerde Roman
yadan, bu maksatla bir heyet şehri
mize gelmiş, burada günlerle tedkik· 
!er yapmıştı. 

1 

Balkan memleketleri arasında, c· 
konomik münasebetlerin artması için, 
yalnız senenin muayyen zamanların
da, oır Balkan şenrınoe bır konterans 
akdetmek kafı değildir. Bu gibi kon· 
feranslarda nazari olarak ileri sürü· 
len fikirleri tahakkuk ettirmek için, , 
Balkan memleketleri arasında sık sık 
peyahatler yapmak lazımdır. 

Fakat bu seyahatlerin yalnız Ti· 
caret odası namına ıcsmi bir mahi· 
yet almasını kafi görmemeliyiz. Bal
kan memleketlerile ış yapan tacirle · 
rimiz, pieasanın iş adamları kendi 
aralarında gruplar tertip ederek Bal 
kan memleketleri arasındaki mü na· 
seb ... tlerı arttırmalıdırlar. Çok ümid 
ediyoruz ki, lstanbul Tıcaret odası. 
nın Sclanik ve Belgrad sergileri vesi
lesıyle, Balkan memleketlerindeki ya· 
pacagı seyah "'.t, tacirlerimizin de gı up 
halinde seyahat ynpmalaı !na bir baş· 
langıç olaeaktır. Balkan tacirleri arn
sındnki bu gibi seyahdtler aıttığı 

takdirde, Balkan ekonomik yakınlaş
ması daha kısa zamanda tahakkuk 
ebocektir. 

K TAŞ 
PLAJINA YENiDEN OTO 

eUs SERViSLERi TESiS 
EDiLMiŞTiR 

Her f!.Üll üğlederı sonra , 
< umcırtesi gü11ff·ri sarıl 1 /. de 
ı e pa=ar giirı lrrı de saat ı>ekızde 

Çek sahtekarlığından suçlu ve 
mevkuf İhsan Öner, Ragı p Batumlu 
Ömer, Ali Giri t ve Himmetin du
ruşmalarına dün ağır ceza m ahke· 
sinde devam olunmuş, def tcrdar Ha 
lil ile bazı şahısl ar dinl enmiş ve 
duı uşma başka 11.-ir güne bır akılmış · 

tır. 

Dairelerde çalışma 
saatten 

1 
Dairelerde mescıi saatleri bugün-, 

den itibaren öğleden evvel saat 
9-12 ve öğleden sonra 13,30-
17,30 a kadardır. 

Ehli hayvan sergisi 
hazırlığı 

2 Birinci Teşrin 938 pazar gi· 
nü şehrimizde koşu yerinde açılac~ ı 
ğını yazdığımız Ehli Hayvan sergi i 
hazırl ıklarına Veteriner dai resine 1 
faaliyetle devam olunrr.aktadır. Buıa I 
aid afişle r , el i l anl arı hazırlanms 1 

olup civar vilayet ve k~za 1 

lara gönderilecektir. Bu seneki se~ 
gi mükafatı geçen yıldan daha ç'>k l 
tur . 

1 

/' 
) 

15 EVLOL 938 

flk Okullarda 
Bugün kayıt ve kabul 
işlerine başlanıyor 

ilk okullarda bugünden itibaren 
kayıt ve kabul işlerine başlanacak 
ve ay sonuna kadar devam ede
cektir. 

ikmal sınavlarına da bu ayın son 
haf tasında başlanacaktır . 

Okul laboratuvarları 
Maarif Vekaleti, Liselerin fen 

bilgisi ve kimya laboratuvarları et. 
rafında umumi müfettişlerin ve okul 
idarelerinin verdikleri raporları tet· 
kik etmektedir. 

Bu raporlara nazaran bu yıl ay 
rılan fevkalade tahsisatla gerek alat 
ve gerekse ecza noksanları tamam· 
}anacaktır. I 

Laboratuvar ihtiyacı önlendikten 
sonra talebeye dersleri daima ame. 
li bir surette öğretilecektir. 

İçme su boru döşemesi 
işleri bitti 

içme su işleri boru ferşiyatı şehrin 
hemen bir çok yerlerinde bitmiştir. 1 

ı 
Çotlu köyünde yanan 

susamlar 

Çotlu köyünrle Ahmed oğlu Ve 
linin 145 köme susamı yanmıştır . 
Yapılan tahkikatta bunun Sugediği 
mahallesinde oturan Duran oğlu 
tfllıuJıu .)İl,-·-~•u• J'--''•t' J"''" Q\.\•&• 
kibritin susam kömelerine sirayet 
etmesinden ileri geldiği anla şılmış 

ve Nıhat hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

/"~ 

Hemşeri ! 

lJeledı ye azası seçimine haJ· 
tan ıyor. /Je.fterler mahallelere a· 
sı ldı. lnıilıııp hakkın ı kuyb etme 
mel; içirı lırmetı defterleri tetkik 
et, adın ) azılrnunıı§stı bcledı')'ede 

kı intılıap encümenine miiracaat 
cımej!i uırntmrı. Ak.~i lııktirclı: m.e 
cl"rıi luıklarındarı birini kayıp et• 
mi:ı ol11rs11u! 

""\, 1 

Gece kasaları . 

Çiftçiler birliği 

C. H. Partisine bağlanma
ğı ittifakla kabul etti 

Çiftçiler birliği üyeleri dün Ada· 
na kulübünde saylavımız Damar A· 
rık oğlunun başkanlığında toplanmış , 

ve birliğin cumhuriyet halk partimi ı 
ze bağlanmasım ittifakla kabul el· 
etmiş ve birliğin aza adedini ve va · 
ridatını artırmak hususunda kararlar 
almıştır. 

BANKALARIMIZDA 

Halk Tasarruf 
hareketleri 

Ankara: 15 ( Hususi) - Cüm· 
huriyet onbeşinci yıldönümü dolayı 
siyle mukayeseli neşriyat arasında 
milli bankalar halk tasanuf hareket. 
}erinin genişliğini gösteren grafikler 
hazırlamıya karar vermişlerdir. Bu 
bakımında 938 senesi bir rekor yılı 

olmaktadır. 
Bir misal olarak Türk Ticaret 

Bankasının 937 yılında 5.679.963 
lira olan m('vduat yekunu 938 in 6 
ayı içinde 8.492.162 lirayı bulmuş· 

tur. 

Ankarada bahçeli 
evler imahallesi 

Ankara : 15 ( Hususi ) - Türk 
Tıca ret Bankası çiftlik yolu üzerinde 
kurmakta olduğu yeni bahçeli evler ı 

mah11lesi11in planları Tırakya umum 
1 

Müfettişligince istenmiştir Umum j 
Müfettişlik Trakya vilayetlerinde 
memurlar için bu güzel mahalleye 
benzer siteler kuracaktır. 

Göçmenler • • 
ıçın 

Vekalet yeniden pulluk 
sipariş etti 

16 EylGI t 

Denizlerin kurutul 

A vrupada nüfus ı.OOo 
470 milyon çoğal 
lıevel bir Alman . 

sısı nüfu1J çokluğuna şu çare'fl 
müştür: 

Afrikayı Avrupayla bir 
oııa değer kazandırmak 1" 
Afrikanın Avrupayla biri 
Atlantrop denen kıta teşek 
cektir. Bunu temin etmek içİ' 
hendis şu noktadan hareket 
düşüniiyor: 

- Cebelüttarık boğazı 

bir barajla kapatdacaktır. 
panınca Akdenizin seviyetl 

metre inecektir. Sular 200 
çekildikten sonra Avrupad~ 
ve Afrikadan 2.000.000 kı 
murabbaı arazi meydan• 
caktır. 

Fakat Alman mühendisi 
radan başlamak fikrinde d 
Ona nazaran Afrikanın A 
bi feyizli bir kıta olabilmesi 
Büyük Sahraya }&ğmur 
lazımdır. 

Ôtedenberi Sahranın 
celbeden bir hususiyeti " 
o da şudur: 

Sahra toprağına yağrndf 
düşmez otlar derhal fışkırıt· 
kanın bu bölgesine yağrnUI' .. 
mak imkanı elde edildiği ~ 
ranın hümuslu toprağı ber 
çacaktır. Dünya ancak bu 
bnhrandan kur tulabilecektİt· 

Mısırdaki ehra 
yıkmak istemişi 

tr::!!. rçenlerde Mısırda 
~ rın yıkılmasına ait 

meydana çıkmıştır. 

!ara göre, Mısır valisi olan 
Mehmet Ali, Mısırı imar 
Nilin muntazam feyezanları 
tif ade etmeği, feyezan ıarJI 

suların tahribatına meydan 
mek için büyük bir baraj Y 
ğı kararlaştırmıştır. Fakat .. 
lazım olan taşı bulmak bü 
mesele haline gelmiştir. 
Ali işi uzatmaktansa heınell 
lardan en büyüğünü yıktır 
miştir. Fakat müh,nJisler 
ni olmuşlardır. 

Amerika 

Hanolulu'ya d~11 

hareket etti 

Ekseriya söylendiği gibi , [ ıki 
h<'mşire ] sayılan bu vapurlar haki 
katle birbirine çok benzememek· 
tedir . Mesela [ Kraliçe Mari ] rıin 
üç bacasına mukabil [ Kraliçe Eli. 
zabet J iki bacalı olacaktır . [ Kra
liçe Mari ] nin iki demirine mukabil 
yeni geminin üç demiri bulunacak 
ve bu üçüncü demir Ön kısmın or 
tasında bulunacağına nazaran gemi 
nin Suthamton ve Nivyorkta demir 
lemef:i çok kolaylaşmış olacaktır . 
Bu Üçüncü d mirin ilavesi için ön 
kısımda yapılan tadilattır ki, [ Kra 
!içe Elizabet J in uzun uğuna üç met 
re ilave edilmesine sebep olmuştur. 

Gemide her birisi 32 ton ağırlı· 
ğında dörl uskur bulunacak , va-

otobüsler .tcP111lıa11111dan !.ali. 
mal.tadır. 

Öğleden evvel Hav;ı yağmurlu 
ve fırtınal ı. Öğleden sonra güneşli 
ve saki n. En ço' sıcak 29 derece. 

Ankara 15 (Hususi)- Türk ti
caret bankası lstanbul şubesine 
koymuş olduğu gece kasalarının gör 

1 
düğü rağbet dolayısile, diğe-r şube 
lerinde de bu tip kasaların bu:unma 1 

sının kararlaştırmıştır. Bu kasalar sa 
1 

yesinde mevduat sahipleri bankanın ' 
kapa l ı olduğu saatlerdr. de paraları- 1 

nı , bu kasaların açık olan ağızları ı 
, vasıtasile, hususi gözlerine atabil· 
I mektedirler. 

Akara 15 (Hususi) - Sıhhat ve·! 
kaleti bu sene memlekete getirilecek 
olan 35 bin göçmen ailesinin yer· j 
leştirilme hazırlıklarına şimdiden 
başlamıştır. Bu hazırlıklar arasında 
göçmenlerin en büyiik istihsal vas
tası olat pullukların da yaptırılma 
meselesi vardır. İskan idaresi, göç· 
menlere üç smeden'>eri muvaffaki · 
yetlt pulluk temin eden Türk tica 
ret bankasının atölyel'!rine mühim 

<:> iparişler vermeyi kararlaştırmıştır. 

Nevyork : 15 - Artt 
j Kolifomiya sahillerindeki S--

go'dan içinde 119 subay "~I. 
tebat bulunan 17 tayyare bi 
valanmış, Havai adalarıP~..ıil 
uçmuştur. Bunlar 1.000 be1ır, 

vetinde deniz keşif ve bodl ,_,
tayarderidir. Ha"ai adalı 

purun hareketini temin edecek bu ·-------- - ----------- t 
har, dört kazanda \.e71 bintup • ngilteredeRobinsonValkeris- Bir Casu! tu uldu 
vasıtasile elde edilecektir. Makineler minde 4 ~ yaşında bir ada !!1 ca 

susluk suçundan dola} ı mahke· 
mazotla işliyecektir . Elektrik tesi· meye verilmiş ve kendisinin on 
~atı 200,000 nüfuslu bir şehrin ten· beş senedenLeri casusluk ettiği mey· 
viratını temin edecek kudrettedir . 

dana çıkmıştır. 
Elektı ik cereyanını nakil için 6437 Robinson mühendis olarak bi r 
kilometre uzunluğunda kablo kulla- şirkette çalışmoktadır. Fakat bu sı-
nılacak ve bu kabloların naklettiği fatla birçok hükumet sanayi merkez 
elt'ktrik 30 bin lamba yakabilecek- !erine girip çıkmakta ve bu suret le 

tir. . birçok askeri sırlan elde etmekte-
Vapur üç mevkıe ayrılacak ve d' 

ır. 

ikinci mevkie ( turist ). ~evkiı adı Robinson Valker'ın teşviki ile 
verilecektir . Bu mevkılerın bulun- ayni islere girmiş olan bir adam da. 
duğ k .. tarafındaki büyuk " 

u ısının on ha mahkemeye verilmiştir. Con Burk 

olarak ayrılacaktır. Gezinti ve oyun ısının c 1 u a anı a ırço ış er· 

h 1 d ._ k .. f 1 de Robinsonla beraber çalışmıştır. sa a arın an uaş a uç sını ın yo ~ .. 
1 h 1 k ·· 29 Valker, evvela Burku yanına mu. cu arına ma sus oma uzere • 

hendis yardımcısı olarak almış ve 
kendisine: 

- Size vereceğim bazı planl aı:.ı 
çizeceksiniz, demiştir. Her gece bir 
plan çizseniz yetişir. Buna mukabil 
size, plan başına 10 şil i ng, hatta 1 
sterl in verebilirim ... 

Bu kar lı iş kaışısında Burk hiç 
tereddüt etmiyor Çünkü te1<1if edi 
len iş lıcm gayet kolayd ır , lıeın d ~ 
hiç tehlikeli bir şey diğe ldir. 

Fakat, Burk ddlıa sonr al arı Ro· 
binsonla beraber değir işler~ de bur · 
nunu sokuyor ve onun casusluk faa. 

yetine yardım ediyor. 
Nihayet bir giin aralarında bir 

il vga çıkıyor. Kavganın sebebi, 
uançların taksimidir. Burk, arkada. 
şn hesabına fazla çalıştığını, fakat nis 
~ ten az para aldığını iddia etmekte. 
r. Ve ondan ayrılıp tek başına ça 
mal( arzusundadır. O, gün Burk, 
ndeki mühim bir planı Robinsona 
rmİ)'Or ve kendisi alıp götürüyor. 

O zaman Ro inson Valker, Burk' 
ı bir hükumet casusu olmak ihti· 
ılini ve kendisini ele vereöileceği · 
tfüşüniiyor ve derhal gidip arka· 

daşını evinde buluyor. Fakat, yine 1 
anlaşamıyorlar ve bu meseleden son ı 
ra casuslukları meydana çıkarak iki· 
si de tevkif ediliyorlar. 

Robinson Valker mahkemede su 
çunu itiraf etmiş, on beş senedenbe 
ri Almanya, ltalya ve Rusya hesa· 
bına cesusluk ettiğini söylemiştir. 

Casusun çaldığı planlar arasında 
mühim bir ldyyare topu planı da 
vardır. Plan casusun evinde bulun 
muştur. Fakat düşmana bir küpyası· 
nın gönderilip gönderilmediği l>elli 
değildir. Kendisi, planı y(ni çaldığı· 
nı, hiçbir yabancı devlete teslim et· 
ınemiş olduğunu söylemektedir. 

Muhakeme, diğrr şahitll'rin cel· 
bi için başka bir güne bırakılmış· 
tır. 

güvertenin bir kısmı [ Spor sahası ] 

1

. . d k' b d d b · k · ı 

·.-;:,,.........,.-;ı:x=t0 __ _,., __ __,,,,... ________ ._. ______________ ..._ .............. --.--..... ~-~"""""--~~~---ımı!l"!!'!'!!!Pll!!ll!l!!'"'"""!!'!!!'!,._......,~lllll!llJllllll!ll'!lllWI ......... ~ 
salon yapılacaktır. Her mevkide bir 

kezi olan Hanolulu şehri 5" 
go'dan 4.100 kilometre vJ 
Büyük Okyanus üzerinde 11 

tayyareler yeni bir tiptir. ıs' 

228 tane yaprlmrştır. . : 1 ; 

uçuş, bu tayyareler ıçıP 
değildir. dl 

Bu adala~• gerek dol."' dl' 
ruya, gerek Panama üzerıll 
kaç scnedenberi müteaddit 

yapılmış ve hiç bir arıza 01 ı5 
Bir kere 12, ikinci defa dr 

yareyle uçan bu filolar, ha ' 
lometrc mesafede rekoru 

tutmaktadırlar. 
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Kara Gün 

TlirkıözCi 

Lübnan nazırlarının maaş
ları haczedildi 

Berut : 15 - Vezirlerden ba 
zıları ile bir kısım mebuslar hazine· 
ye olan borçlarını ödemediklerinden 
bunların maaşları maliye tarafından 
haczedilmiştir. 

Türkkuşu genel 
direktörlüğünden: 

Türkkuşu teşkilatında motörlü 
v~ motörsüz tayyareler üzerinde öğ l 
retmen olarak çalışmak maksadi!e 1 

yetiştirilecek 17 gence ihtiyaç var· 1) 

dır. Aranan bellibaşlı şartlar şun 

Sahife 3 

ŞEHiR GAZOZU 
Piyasaya niçin bu kadar süratle yayıldı ? 

ÇÜNKÜ 
ŞEHİR GAZOZU 

l<o . 
L şıtska pos· 
<ıanes· · ınıo ın .. d .... 

Yda ik' u uru 
ı ı defa ınun. 
11lıan d 

~Yazan~ 

~~k Yefetov 

!arın sayısı yüz rub 
1 

leyi bulunca, ta- 1 

İstanbul Yugoslav 
Konsolosu değişti 

lstanbııl: 15 (Hususi) Yugos· 

!ardır: 'j 

1 - Türk (soyundan) olmak 

Halka hizmet maksadile çıkarılmakta olduğundan sıhhiliği ve nefase
ti için her türlü maddi fedakarlıktan çekinilmemektedir. 

Gazoz isterken şişelerin üzerindeki kabartma "Şehir Gazozu,, 
ibaresine dikkat ediniz ! 

' ul kadın 
oPaçın k .... k 
İnin uçu evinin kapısını kale. 
" luc~yla çalardı. ihtiyar Kopaç 
n erı b·ı· 

ı ır ve sırtına yeni atkı-
atarak k 

ta .. apıyı açardı. Sağ elini 
de ~~d.ürüne uzatırken, sol elin· 
p uvıyet cüzdanını tutardı. 

r, ~lskta ınüdürü, adeti olduğu ü· 
• 1 1 .. 
lor 0 nce dul Kopaçın sıhhati-

.. ar· s 
Gkıc'r ~ora sandalyeye oturur, 

~hu . ını alnına doğru kaldıra -
inci Vıyet cüzdanının birinci ve 

..._8~falarını okurdu : 
Oltu. 1-J 0 Pa_ç, Sofiya Alekseyerna. 

e )a Al epsı tamam. Şu halde So· 
r n 2el:kseyevna, lutfen oğlunuz

Dııı n şu paraları alınız 1 
llıüd-~~Paç defteri imzalar, pos. 

ı, h Uru Pilipenkoya teşekkür e 
~ıra( 

~ b· arı sayarak on rublesini 
11 Para k · · · · k' esesınm ıçıne or-

Bu, her ay böyle cereyan eder 

Bu def d rub( . a a, Kopaç, paran•n ilk 
es · : ını ayrı bir keseye koyar-

P:s l<aıa gün için ! dedi. 
ta ınüd" .. . , N uru : 

)c '" e diyor ~unuz? 
""rdu 
'v' 

"ara "'.. . . d' h ti b· .. un ıçın, ıyoıum, er-
~ felakete karşı. 

l'ııa? c felaketi Sofiya Alekse 

r~kNe felaketi olacak, her tür
!l' 1"ııc~~t.. Mesela bakınız! Jozef 

ıçfe k" h ı ~ı , iyj k" .. ıınseye mu taç o.ma-
e ~Ilı otu kırk sene geçirdik. 
J llıi y/alnız bu Koşitsada üstüste 

llıe~ . _çalıştı, Bir santim açık 
Sizııı . . 

'da 1 Yırmı yıl yalnız burada 
' Dık Yaptı. 
-.... ı; Oğru Sofiya Alekseyevna ... 
nya arp olunca hadiseler bizi 

da , Ya attı. Kocam Jozef ora· 
"arıı , 

Neıd Usiyle çalıştı. Bu defa da 
tlti. Buelskinin paralarını muhafa 
llı~SiyJc ta.da da, tam on altı yıl 
" O hıırnet etti. 

'y 11 altı yıl mı? 
1
)• y a ııe kadar ya? Bu pas· 

, 01tu( 
~. N·arında tam on altı yıl 

lbıtıi O ıha yet orada gözlerini 
~1dı1aı, h za'llan da hem işinden 
1 ~ı tvd eın de oturmakta oldu
tı. eıı "buyurun, çıkın!. de. 
eiı ·k .. 
h 1 1 ıhr ı; (l ıyarlar sokak ortasın 
~dik ~rasız kaldık. Merhum ko · 
tdırıı · afalı idi oğlumuzdan da 
lh ısteıı:ı • ' 

i~ liya1 1\ ege gururu mani oldu. 
kl!ıcıı-:ıiı 0 Paç, kolunun yeninden 
0Ydu .. ~kardı ve gözlerini silme 

~ 'y 0 sta müdürü : 
~ , ıl aprıı 

~ıy~ on ayın Sofiya Alekseyev· 
•kat u teselli etti. 

'
1•k ' dul k d ~ Yiik a ııı, bu defa hıç-

sek sc sle ağlamağa baş· 
'tı; Ben a. 1 
ı ~""- g aıı:ııyayını da kim ag·. 
~~t' "'-illlJ J . . 
ı 1 

1 ~ibi b ozef F ransevıç bır 
'~ı olu eş Parasız öleli ancak 
~- . Yor. a, ar, Sof' 

~ı ~ ~id; 'Ya Alekseyevna, ka-
1 a flaraforuın .. Moskovaya, oğ-
c~ arı ald • k 

lıın s (' ıgınızı yazar en 
ıı e aın 

lı . · yazmağı unut· 
~, 'l 

~ ~~ , lqtiYar 
'dulii1d~ ın vedlaşması epey 
1-· Sofi"Vc<.Jalaşması epey zaman 
Jııı ,a Al k . 

l,r n,, e seyevna; posta 
l cır oturu b' 
·ı~~ ı. F' ijk P ır çay içmesini 

ıj ~~ ~ah at Post" müdürü, işi 
tı 1 oıııc d il, · e erlk bu teklifi 
~ıı 

Pita k . . . 
e ı ıçındekı para 

sarıuf sandığına ya 
tırmak üzere Ko· ı 

paç bunları posta müdürüne verdi: 

lavyanın lstanbuld.aki Jeneral Kon
solosu B. lvan Vukatiç Kahire orta 
Elçiliğine tayin edilmiştir. 

Mumaileyh 1934 senesindekberi 
lstanbulda ifayı vazife etmekte ve 
lstanbul Konsoloslarının en kıdemli
si bulunmakta idi. 

'.l - iyi hal ve şöhret sahibi bu· 
lunmak. 

3 - Sağlık durumu tayyareci ol
mağa elverişli olmak. 

4 . Boyu 1,58 den aşağı olma. 
mak. 

5 En az liserıin onuncu sınıfını 
bitirmiş olmak. 

- Şayet bin ruble toplayabilirsem 
dedi, bununla başımı sokacak bir ev ! 

alaçağım. Dünya hali bu .. Ya oğlum 1 

Kolkanın başına bir şey gelirse .. Ge- ' 
ne sokak oı tasında kalırım.. Ben 1 

Moskovaya gittim. Orası acayip bir .----·--------------ı 
şehir .. Binlerce otomobil var.. Bun· 
!ardan biıinin altında kalaıak ezilmek 

6 En az 18, en çok 22 yaşın
olmak. 

İşten bile değil.. 

Posta müdürü; biraz da hay
retle : 

- Fak at sizin eviniz var ya, de· 
di .. Pekala oturup duruyorsunuz!. 

- Polonyada iken evim vardı .. 
Orada da oturup duruyordum. Fakat 
kocam ölünce "buyurun sokağa!,, 
dediler. 

Posta müdürü hiç sesini çıkar
madı ... İhtiyar kadını ikna etmenin 
bir türlü mümkün olmıyacağını pek 
ala biliyordu .. Çünkü, kadın hayattan 
ıyı bir dar be yemişti .... 

* * * 
Umumiyetle ihtiyar kadının oğ 

fundan gelen paraları ayın dördünde 
ve on dokuzunda gelirdi.. lkincika 
nunun dördünde merkezden biiyük 
bir posta geldiği halde, Kopaç na-
mına h a v e 1 e çıkmamıştı .. 
l'osta müdürü. bu posta ile 
Moskovadan gelen bütün mektup 
ve havalelerin mühürler'ni ve tarih-

Bütün sinema meraklıları 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 
Müstesna bir sinema müsameresi 

halinde takdim edeceği Rus edibi 

Tolstoy'ın 
kuvvetli kaleminden çıkmış ve dahi 

Bethoven 'in 
musikisile süslü 

UYKUSUZ GECELER 

7 . iki vesika fotoğrafı ibraz et· 

mek. 1 

Öğretmen rıamzedi olmak üzere 
alınacak gençlerden Tüıkkuşu teşki. 1 

(atında tııçuculuk öğrenmiş .. bulun~n 

1 
planörcülük B veya C brovele ıle 
işe başladıkları tarihten, hiç uçma- .

1 
mış bulunanlara da planörcülük B 
brövesi aldıkları tarihten itibaren 
nizamname mucibince yatmak, y~-
mek ve giyim masrafları Türk kuşuna 
ait olmak üzere ayda lise 10 tahsili 
ni görmiişlere 25, liseyi bitirmiş o· 
lanlara 30 lira ücret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk 
kudretlerinin artış derecelerine göre 

görecekleri zamlar hususi bir talimatla 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Türkkuşuna bu suretle seçilecek. 
lerin öğretmen muavini oluncaya ka çerçevesi dahilinde cereyan eden 

ve bir aile faciasını musavver dar, normal olarak beş sene evlen· 

Fransızca sözlü nefis şaheseri gör
melidirler. Kuvvetli bir mevzu 

büyük ve dramatik bir filmdir. 1 memeyi ve hususi bir taahhütna:ı:e 
Baş Roldf.' : yi imza ederek Tüı kkuşunun verece 

ği vazifeleri on sene müddetle ğör-

9752 tır. 

9742 4-4 

Doktor Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmı.l etmiş ve Berfin 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 

~---------------
------------------------------------------~ İdare memuru alacağız 

Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me
mur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müracaatları. 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
son 

Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığınıve en 

modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

(Yurd Kızılay caddesınde istiklal Okulu 
G. A. 9 9691 karşısındadır.) 

lerini tetkik etti . Herhangi bir 
tehir olmamıştı. Bunu takip eden, ayın 
beşinci, altıncı, yedinci günlerinde de 1 

Ga b y Morlay ' meyi kabul ve t~ahlıüt etm.:si şart-
------------- Bu hususlar hakkında fazla taf· ~----------------------·---------------------...: 

beş havale geldiği halde Kopaç na
mına gene havale çıkmamışti. Beşinci Mıntaka Etib

ba Odası Başkanlığın-
dan: 

silat almak istiyenler Türkkuşu talim 1 

terbiye bürosu direktörlüğüne doğ· 1.-----------------------------------------------
rudan doğruya şahsen veya yazı ile 
müracaat edebilider. 

Kayıt muamelesine cumhuriyet 
bayramına kadar devam olunacağın 
dan müracaa ti arın bu tarihe katlar 
yapılması şarttır. 

6-11-16-21-25-1-6-12-18 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
Ayın yedinci günü posta müdü

rü kasabanın pazarına uğramadı. lh· 
tiyar Kopaçla karşılaşmaktan adeta 1 

çekiniyordu. ihtiyar kadının sualine 1 
ne cevap verebilirdi?. Oğlunun bu ' 
kadar fazla gecikmiş olmasına ihti 
mal yoktu .. Çiinkü şimdiye kadar 
böyle bir şey vaki olmamıştı. 

13;9/938 günü saat 18 de içti
maı mukarrer olan Odamız ekseri
yet hasıl olmadığından bu toplantı· 
sını 21191938 günü saat 18 talik 
etmiştir. 

ı-25 9716 

2 
Kıırarııııme ,\u: <J /lı!J '""' trırılıi : 2111~11938 

O günün akşamı bir tr.lgraf gel 
di .. Posta müdüıü, üzerinde ş1.1 kelime· 
ler yazılı olan ince şiridi elinde tu· 

lçtimaırı muallak bulunduğu 

1 tuyordu: 

mezkur gün ve saatte Odamıza ka
yıtlı arkadaşların Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdurlüğü binasında ha
zır bulunmalarını rica ederim. "Belorusyada, Koşitsada Ko-, 

paı,.a: 

16-17 9749 Kopaçın ölümü dolayısiyle size 
bağlanan maaşı, şubattan itibaren , --

göndermeğe başlayacağız. İhtiyar Kopaç yüksek sesle ağ· 
Maliye komisyonu reisi Riyabuş. 

lamağa başladı .. Posta müdürü onu 
kin. ı 

bir sandalyeye oturtarak teselli etti: 
Posta müdü~ü bu satırları üç j _ Ağlamayınız, Sofiya Aklekse 

defa okudu. Sonra büyük telefon · yevna, dedi, hepimiz bu yolun yolcu·! 
ahizesini kaldırarak acel.: numaraları 11 ı suyuz .. 
çevirmeg· e başladı: Bıı d t k · k n·t · 1 ara a mın a a ıcra oı ı esı 

-- Mıntab icra komitesi mi? !e- l reisi ihtiyar kadının kucağına mavi 
ra komite~i reisi lvan Matveyiç ora. bir zarf bıraktı. 
danı?. Posta müdürü kadına bir bar· 

Posta müdürü, heyeca'llı bir ton 
la uzu uzun telefonda konuştu .. 1 ki 
defa telgrafı okudu .. 

ihtiyar Kopaç, oğlunun ölümünü 
komşusu Nikolayevnadan öğrendi ... 
Posta müdürü icra komitesi reisiyle 
telefonda konuşurlarken komşu kadın 
da postahanede imiş .. 

Nıkolayevna felaket haberinin 
tafsilatını henüz tamamen bitirmeden 
KopJçın kapısı çalındı. Kopaç, göz 
yaşlarını sılerek kapıyı açmağa git· 
ti. K.1pıda posta mü lüriyle mıntaka 
icra komitesi reisi vardı .. 

Mıntaka icra komitesi reisi: 

- Sofiya Alekscyevna, dedi .. 
Koşitsa mıntaka icra komitesi, otuı · 
makta olJuğunuz bu C\İ paıa;ız o
laral< size vermeği karar altına aldı. 

Ben lıu kararı size bi.ldirmeğe me
murum. 

dak su gdirdi . 
Posta ııı;i.iiiriyle mmtaka icra 

' komitesi reisi yarım saat kadar ihtı· 
yar kadının yanında oturduktan son· 
ra onu komşusu Nikolayevna ile bı 
rakarak orad.:.n ayrıldılar. 

Erteoi giin Moskovadan Kopaç 
namına havale geldi. ihtiyar kadının 
oğlu mü~en-lis 1(opaç, vazife dolayı 
sile bir başka y~rde bulunduğundan 
parayı göndermekte geciktiğini yazı 
yor ve annesinden af diliyordu. 

Bu arada ihtiyar Kopaç'a mer 
hını kocasından maaş bağlanması 
için mal sanJığınca maliye komisyo· 
nu.ıa bir mÜzçkkne yazdığını mal· 
nıü,lürü hatırladı. işte Moskovadan 
gelen ve ma ış bağlandığını bildiren 
telgraf, ihtiyar kadının kocası Jozef 
Frauseviç Kopaçdan bağlanan ma· 
aşı bıldırıyordu. 

C. H. P. Seyhan İlyön
kurul Başkanlığından : 

1 Adananın Mirzaçelebi ma. 
hallesinde yapılacak Kerp:ç okul 
binası inşaatı (3162) lira (67) kuruş 
keşif bedeli ile açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Eksiltme 29 EylUI 1938 
perşembe günü saat (16) da Ada· 
nada Parti binasında yapılacaktır. 

3 - isteyenlerin keşif evrakını 
görmek için Parti başkanlığına mü
racaat eylemeleri gerektir. 

4 - Taliplerin (237) lira (20) 
kuı uş muvakkat teminat vermesi 
ve bu ;nşaatı yapmaya ehliyeti ol
duğuna dair Nafia müdürlüğünden 
alınmış vcsikasile ticaret ve sanayi 
odasında ka) ıtlı bulunduğuna dair 
makbuz göstermesi nıecburlJir. 
16-21-25-29 9750 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mu
racaa t. 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

• Dünden artan · 

Su sayaçları ayar talimatnamesindeki cetveller hududu dahilnde 
yanlış payı '/o 5. 

iV ·Su geçirme kabiliyetinin 010 _5 den sonra ve vıdalılar ile bir
ı !eşik sayaçlarda su sayaçları ayar talimatnamesindeki cetvelle tahdit edi 

len huduttan sonraki akışlarda bütün sayaçlarda yanlış payı •:o _ 2 yi 
geçmemelidir, 

V . Atlayarak gösteren ve memlekette mevcud olan pistonlu sa
yaçlarda hacim ölçen sayaçlara aid doğruluk başlangıcından %5 e ka
daı "%5 dahil,, yanlış payı '!o _ 10 ve su geçirme kabiliyetinin '1•5 in-
den '• 100 e bdar o!Jn akışl?rJ.ı yanlı~ payı O/o 5 i g.:~nıeJ1elidir, 

VI · Vanturi boıulıı sayaçlarla kısmen cereyanı ölçen sayaçlarda 
yanlış payı : 

1 . Vanturi borulularda : 

Borunun dar geçit kesimine, genişienıe zaviyesine, diferansiyel ma
nometrenin gösterdiği mikdarla sayıcı veya yazıcı olarak kullanılan sis-
temin esasına gö~e tayin edilir, • 

2 Kısmen cereyanı ölçenlerde . 
Sayaca gelen cereyanın asıl cereyana nisbetine ve kısmen cereyanı 

ölçen sayacın sistemine göre tesbit edilir. 

Su sayaçlarının senelik ve 
ansızın muayeneleri 

Hizmetçi aranıyor -1 
1 

Madde 26 - Nizamnamenin su sayaçlarına aid olan 14 üncü fas
lına aşağıd~ yazılı madde eklenmiştir : 

A · Su sayaçları ilk kullanılmağa başlandıkları 1arihlerden sayıl
mak üzere beş senede bir düzeltilerek yanlış paylarına uygun bir hale 
getirildikten sonra alakadar mıntaka başmüfettişlik veya müfettişliklere 
mulyene ettirilerek damgalattırı!ır. Lüzu'II görüldükçe sayaçlarının an,ı
zın muayeneleri Su sayaçları Muayene ve Avar Talimatnamesine göre 

Evde çalışmak üzere bir 
kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstiyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 
1 yapılır. Su dağıtan müesseseler her senenin birinci haftasında geçen 

(Sonu Var) 9583 
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Her mevsım ve muhite göre 

I 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

larının muvaffakıyet sı rrı bundadır 

Adana için hazırlanmış /' KUi U , Srıiıılc ti c ı Y azlık Ç:ı, l :ı r , 
hususi kutu ve pake~er içinde 

ALI RIZA KElLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir . Bir fincan ç .. y günün bunalt ı cı sıcajjını karı:nıar 

1 c . 
v!.--------------------------~----~~----~ 

TDrkı6ztl 

Dun lop 
FORJ 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantas ı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : BA ŞEGMEZ Telefon : 168 
9490 60 80 

iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 
makin el eri, lstanbul Belediyesince kabul ve dür. 

yaca ta nınmış en son icadıard ı r . Buharlı ve elek-
triksiz makineler~t . Fiyat 2 liraya 
indi rilmişti r . Pek yakında lstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işleri dah~ muntazam bir haıe 
ge tirilecektir. 

1 

Mustafa İnce Eski O rozdibak kı1rşı sında 

7-15 

DOKTOR 

9725 

İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 
apartımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 9- 26 9714 

. Kumbarct~ biri 
1 

TiJRXIY! 

ZIRAAüiANmsı 

16 19~ 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Ltd· 
Şirketinde Dokumacılık kursları 

Fabrikanız ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilecek Dokumacı!•' 
bir kurs açılmıştır. 

Bu kursda Dokumacılara nazari ve ameli ders gösterilecek ve en 
bir zamanda üçüncü sınıf dokumacılık ehliyeti ile fabrikada doku 
yapacaklardır 

.... 

Kadın ve erkek işçilerden 18 yaşını bitirmiş olanlarla 35 yaşındın 
olmıyanlar çırak olarak kabul edilecek ve evvelce el tezgahlarında 
macılık etmiş olanlar tercih edilecektir. 

Çıraklık miıddeti esnasında günde 40 kuruş verileceği gi~i k; • 
ikmal edenlere dokumacılık ehliyetnamesi verilecektir. Taliplerıo 1 l 
zarfında ikiş~r fotğroafla ve sarih adreslerini havi yazı ile fabrik•Y' ' 
racaatları. 16 - 18 - 20 9751 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkl 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

T 
• 

A 
• 

.-------__..,, 
1 Gazetecilik 

B 

r ~ 
bir cild, re~.k 1Jı 
bir kapak ~~!~ı 
cak TürksoıO 
pılır. 

Resmi 
vtller, defterler~ 
karneler, katı . Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında bas
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
leneccktir. 

K iT AP 
kartvizit v~ e' 
tab işlerinıı, 

bir zamanda e;.,ı 
bir şekilde ~;J' fi 
rufatla Türks0 'r 

• 

Kütüphanenizi gü

zelle;,;tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane-

C l L D pılır . 

• 

GAZETE 
sinde yaptırınız. Nefis 

Malatya Bez ve İplik (' ,, 
Fabrikası T.A.Ş. Adana T •• k •• ı~ 
Mensucat fabrikasından: Ur S0 

Malatya Bez ve iplik Fabrikası 
T. A. Ş. Adana Mensucat falırika
sının 45 ton taze ve topak k:rece 
ihtiyacı vardır. Bu evsafta kireci o
lanın derhrl fabrika müdüriyetine 
müracaat eylemesi. 

9748 2 - 2 Müdüriyet 

Satılık taş ve enkaz 

Boy 25 - 70 

En 25- 30 

Kalınlık 15--20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük· 
gari parlak taştan 2500 adet taş 
ve bunlarla beraber enkaz da satı 
lıktır. istekliler, 

Ulucami civarında Kömür pazarına 
dönecek yerde Abdurrahman Şe· 
nere müracaatları 9672 14 -15 

Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

Koyun eti, ekmek, sade yeğ, Zeytin 
yağı, kuru fasulya, pirinç, süt, yoğurt, 

beyaz peynir, patates, kuru soğan, 
Zeytin danesi, odun, maden kömürü 
sabun. 

1 · Yukarıda yazılı yiyecek ve 
yakacak erzaklar 20 gün müddetle 
münakasaya konmuştur. 

2 --Miktarlarını ve teıninatarını 
öğrenmek isteyenler kız, erkek lis:. 
leriyleerkek öğretmen okuluna her 
gün müracaat edebilirler. 

3-Yevmi ihale 27 Eylul salı gü 
nü tam saat 9 da Seyhan Kültür di 
rektörlüğünde toplanacak olan konıis 
yon huzurunda yapılacaktır. 

4- Taliplerin teminat makbuz 
larile o gün homısy.:ına muracaatları 

6-10-15-20 9717 

. . - ıctl 
Gündelık sıyası ga 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

-~ 
'C I~ 

ı - Dış mcmlckcl 1ı os 
bedeli değişmez yalnız P 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

f. ~ 
Seyhan Na ıa 

lüğünden: 

' 


