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A~;.;;;·i Südet mıntıkalarına komşu IDün~anın mukadderatile 
~ehşet i -- alakadar kuvvetler 
-~~11de ı Alman hududları kaldırıldı ...................... ~ PETROL KRALLARI 
CE:K - MACAR HUDUDLARI 
DüN SABAH KAPAN Dl 

Çeınberlayn .Hitlerle 2,5 saat kadar 
' konuştu ve dün Londraya döndü 

~rupadaki bütün devletlerde büyük 
ha7.ırlık başladı; bununla beraber 1 
~ 

DV<§l~ü mc§lhff~DD~rr lfilülkbôlfil 
ekoslovakya reisicumhuru parlamentoyu tatil etti 
?, . 

Q -rıs: 1 
~ 'lltu but· 6 (Radyo)- Bugün Südet mm takalarına 

, 111~ he, bun Alman hududları kaldırılmıştır. ilk ham· 
kapısında bekliyordu. 

ı Old •n kadar Südet toplu bir halde ellerinde bay 
fıI1na Uku halde Alman topra~larına geçmiştir. 
'-ç:~k haberlere göre. Çekoslovakya reisicumhuru 
Ctne k Parlamentosunu tatil etmiştir. 

t hud Uvvetıi bir menbadan alınan haberde Çek 
tj ~tlin: ~dlarının kapandığıda bildirilmekte idi. 

Hitler ve bütün Alman ricalı Çemberlaymın müva 
salatı altında onu selamlamışlardır. Çemberlayn sabah 
çayını Hitlerin evinde içmiş ve tam 2,5 saat uzun bir 
mülakat yapmıştır. Çemberlayrı öğle<ien sonra Londra· 
ya hareket etmiştiı. 

IJ\%1• B 6 hadyo)- Çemberlayn Hitlerin evine 
u sırada Fuhrer lngiliz başvekilini evinin 

Paris: 16 [Radyo]- Son saatlarda siyasi mahfeller 
vaziyetin nikbin edici bir yola döküldüğü kanaatını 
izhara başlamışlardır. 

SE:LLER YÜZÜNDEN 
laı-ıar yollarını değiştirdi 
Ankara Postası, 
, saat şehrimize 

dün de dört 
rötarle geldi 

Q ... 111 
~rıı.ı 11 ~ Dün içinde yajian yağmurların hasıl attıjil sallar, 
~ )Qlı.ı 11 

• Kayseri hattı Uzerlnda Kanlıca • Şefaati! ara
~'~ 1~ bıızı yerlerini bozmu,tur. Rayların dOzaltllmesl 
ı '' ıı, 1 istikametten bu 
ı:ıı... ":aı amale gönde-
& 'ıııı, 11Dlln seyı Usefer \ 

Q •r,, Cektır. 
, 1<t ı9' :olayısiyle evvelki ak· 
~ telııı a Ankaraya bu istika· .. .,,ı esı b ki 
~' ''· S e enen tren hayli 
'· 'lı~un' •vas, Malatya, Diyaıba· 
A t~ıeri Yolcuları Is tan bul ve lz
"''r ne " t· Upa v ,e ışemeınişlerdir. 
~ ~~ tc,.·e cenup demiryollaı iy-

"Q "'" d ı 1 •a··· e en Toros ekspre-
ııı· <IYet 

~), '4 Ve karşısında yolu dc-

Mektep sıralarının sıhhi 
şekilde imali 

Ankara : 16 (Hususi) - Kültür 
Bakanlığı mekteplerimizde talebe· 

!erin oturduğu sıralardan çoğunun 
eski ve gayri sıhhi olduğı•nu göz 
önüne alarak yeni tip sıralar inşa 

işini tetkik etmektedir. Bu sıraların 
ucuza çıkması ve seri olabilmesi 
için Türk Ticaret Bankası fabrika
ları güzel bir band modeli hazırla. 
mışlardır. 

'4 · lJıuk .e.ksprcs Eskişehir -
~ ı;,~evaııı ışla hattı üzerinden 
ı ~ •h A.nketmiştir. Bu sebeple 
~ Ot ar d · 
V!Ia 0s eks a an 8,20 de lstan· Fuardan bir görUnu, 
' , atı, "Presi katarı yoktur. 

' ~ ' ı Crk .. • 
>\ııı. Utdiin .. 0.Y den sonra ikinci 
lı •ta cu 1 •tasyondur. 

ıq,t Postacı d.. d h . . 
' 1 · 

0 un e şe rımı· Otar! 
~ a gelmiştir. 

qbtı.~ 
1qtbiı. at kanununun 

l\:(\t h 
~nk azırlıkları 
~ bu'ıa '16 
ı dev (Hususi) - Kamu 

llıah tede k b -tlıkı rukat a ul etmış of. 
~ •tı de kanununun tatbiki 

ah Vaın 
~ k •~alı etmektedir. Bu 

•tUt.:1 lian 1 ı 1 l'rıakamfar, ucuz ve 

1 ı~ı. r soba t" 1 . .. . 
~,ı ~ı Ya ıp erı uzerın-

~IJ~ tic, Prııaktadırlar 'u •ret B . 
~ı .. tıı tip b·· ankanın hazırla. .• , ı . u "k 

§ ır, Yu bir alaka u· 

İzmir Fuarı 
filme alındı 

lzmir : 16 ( Hususi ) - Trakya 
paviyonu, lzmir ve Manisa vilayet
lerine ait çok mühim bir film ha
zırlattırmaktadır . Trakya Umum 
Müfettişliği Film Şefi Bay Vehbi 
Kaya, lzmir şehrinin bütün güzellik
lerini gösteren bır film çevirmiş , 
ayni zamanda tayyareden çektiği 
manzaralarla filmi temamlamıştır . 

Filmde , lzmir Fuarı , Limanın 
ihraca~ faaliyeti, Ödemiş , Yozgat , 
Gölcük, Şaşa!, Kozan Yaylası, Sel. 
çuk , Efes ve Bergama harabeleri , 
Limanımızda bulunan şanlı Donan-

Büyük Su işleri 

Ankara: 16 ( Hususi ) - Hüku. 
met büyük su işlerinin halline kadar 
mevzii olan susuzluk derdini hallet· 
mek için su kenarındaki ıiraat işle· 
rine büyük ve makineleştirilmiş tu· 
lumbalar dağıtmaya karar vermiştir. 
Bu iş için ·ı itaş'ın mümessili olduğu 
tanınmış firmaların leklifleri tetkik 
edilmektir. 

mamız ayrı ayrı yer almıştır. 
5000 metre uzunluğunda çekilen 

filmde lzmir ve Manisa eğitmen 
kursları da bulunmaktadır . Çekilen 
film lstanbula gitmiştir. 

Korkunç, gizli kuvvetlerin 
esrarla dolu hayatları 

Şayet dünyanın en nüfuzlu sima. 
!arı olarak milyonerleri, milyarderleri 
kabul edecek olursak milyarderlerin 
nüfuzluları da muhakkak lci petrol 
krallarıdır. 

lan vardır ki bunların isimleri ınemle 

ketlerindc bile meçhuldür. 
Son lıalyan - Habeşistan muha• 

Bugün mevcut harp gemilerinin 
yüzde seksen beşi mazotla işliyorlar. 
Binaenaleyh her devlet müstakbel 
bir harbi gözönünde bulundurarak 
mümkün olduğu kadar fazla miktarda 
mazot elde bulundurmak siyaset:ni 
takip ediyor. 

rebesi çıkmamış olsaydı bu meçhul, 
fakat nüfuzlu petrol krallarından cF. 
V. Riket• ismini asla i~itmemiş ola· 
caktrnız. 

Bugün bile hala: 
- Canım bu Riket de kimdir? .. : 

deyip bu suale layikiyle cevap vere
miyenler pek çoktur. Yalnız Meksıka 
hükümetine petrol kuyuları için (7 
milyon) lngiliz lirası teklif eden Ri· 
ket, Habeşistanın petrolları için ilk 
taksit olarak (10.000.000) fngiliz lirası 
ortaya atan Riketin yalnız lngiliz ol-

/' ................................ ··~ 
' Vekiller heyeti 

dün toplandı 

Ankara: 16 (Hysu
si) - ,Heyeti vekile 
bugün başvekil Celal 
Bayarın reisliğinde 
toplanmıştır. Geç vak 
ta kadardevam eden 
müzakerelere manev 

Bu böyle olunca cihan zenginleri
nin içinde en gıpda edilecek mevkii 

1 petrol krallarının işkal etmelerine ne· 
den şimalı? .. 

Petrol krallarının başka bir hu
sussiyetlerin daha vardır ki o da ak· 
la durgunluk verecek rakamlarla ifa
de edilen bir servetin sahibi oldukla
rı halde bu adamların daima perde 
arkasında gizli kalmaları ye isimleri· 
nin halk kitlesince meçhul bulunma
sıdır. 

Petrol kralı denince akla hemen 
Amerikalı •Rokfeller• gelir. Halbuki 
bu meşhur simadan daha mühim. da
ha zengin, daha nüfuzlu petrol kral. 

İ tından avdet eden 1 

\ duğu biliniyor. Ve bu adamın nerede; 

1
, yaşadığı ve nerede çalılığı büyük bir 

sırdır. 

Rimdiye kadar hakkında yazılan
lara gelince bunların muhayyile mah· 
sulü gazeteci dedikodularından baş. 
ka bir şey olmadığı muhakkak gibi. 
dir. 

Siketin umumi harbe nefes ola
rak iştirak ettikten sonra lngiltere 

- Gerisi üçüncü sahifede -

1 genel kurmay başka- * k h } 
* nı maraşal Fevzi Çak- : arşı azıf anıyor 

1 
makta iştirak etmiş- * ı 
~~~ ...... -----·~-..!kral karol Çekoslovak Cum-
y . 1 1 hurreisinden, Südetlerle 
enı vapur arımız ı d h l l . t d• 

ıd ...... k"t j er a an aşmasını ıs e ı ge ıgı va ı 

Hamburg , Brendlzl , Marsllya 
ve Flllstln'a sefer yapacajiız 

Romen gazeteleri ne diyorlar? 

Ankara ; 16 ( Hususi ) - Ôğ. 
rendiğime göre Denizbank, Alman
yada yaptırmakta olduğu gemiler· 
den başka lngiltere tezgahlarına da 
büyük çapta vapurlar sipariş etmi 
y~ karar vermiştir . Bankanın Fen 
Heyeti bu hususta bir rapor ha2ır· 
lıyarak Umum Müdürlüğe vermiştir. ı 

Bu rapora göre lngiltereye sipa-. ' 
rış edilecek gemilerimizden ikisi 
Marmara tipinde olacaktır . Bundan 
başka, Hamburg, Marsilya,Prendizi 
ve Fılistin sahilleri için dört tane 
büyük gemi daha yaptırılacaktır. 

Memur evlerindeki ucuz 
mobilya tipleri 

Ankara : 16 (Hususi) - Hükü· 
met, ufak devlet memurlariyle işçi 
evlerinin döşemesinde kullamlmak 
üzere çök ucuz mobilya tipleıi yap· 
mayı kararlaştırmıştır. 

Kral Karol 

Bükreş : 16 (Radyo) - Roman
ya kabinesi 15 Eylüldan itibaren or
dunun ihtiyacını görebilecek her 
türlü müesseseleri kontrol altına al· 
mıştır . 

Kral Karo! Çekoslovakya Reisi
cumhuruna bir mesaj göndererek 
Südetlerle anlaşması talebinde bulun
muştur. 

r~-·-·-·-·-·- .. -·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-"""l 
; Bugün son gündür i 
• • i • 
i Hükumet konağile Belediye dairesine ve i 
! mahalleler Polis karakolları yanına asılmış olan! 
; intihap cedvelleri bu akşam kaldırılıyor.Bu ced- ! 
i vellerde adları bulunmayıp da akşama kadar ? 
! İntihap Encümenine müracaat etmedikleri tak- i 
~ dirde intihap hakkını kaybetmiş olacaklardır. : 
• • : ........................... , ........................................ . 

Romen basını, Siidet meselesiyle 
µek yakından alakadar olmaktadır . 
Gazeteler, bidayette bir ekalliyet 
ile merkezi hükumet arasında muay
yen ve mahdut bazı hakların tashihi 
gibi dahili bir meseleden ibaret iken 
Henlayn ile Hitler atasında yapılan 
görüşmelerden sonra dünya sulhunu 
tehlikeye düşürecek şekilde günün 
en çetin beynelmilel meselesi haline 
giren bu Südet işi hakkında ajansla -
rın verdikleri bil'umum haberleri en 
önemli sahifelerine dercetmek sure· 
tiyle pek büyük bir dikkatla takip 
etmektedirler. 

Ayni zamanda da bu ajans ha
berlerıne müsteniden ihtilaf hakkında 
neşrettikleri makalelerde, demokrat 
devletlerin siyasetlerine bilhassa in· 
giltere hükümetinin tavassut siyasetine 
pek büyük bir ehemmiyet vermekte· 
dirler . 

Nitekim U niversul gazetesi 4.9. 
1938 tarihli nüshasında "Vaziyetin 
tavzihi,. başlığı altında neşrettiği bir 
yazıda, Hitler ile Henlayn arasında 
yapılan görüşmeler ve neşredilen 
komünike, bütün dünyauın şüphe ile 
üzerinde durduğu hakikati bütün 
çıplaklığı ile meydana çıkardı. 

Südet meselesi bidayette Çe. 
koslovakyanın, Südet Almanlarına 
ait bazı hakların tashihi gibi dahi· 
li bir meselesinden ibaret idi. 

Bunu nazarı dikkate alan Lord 
Runciman vaziyetin biran evvel tav• 
zihi için Henlayn'ı Hitler ile görüş. 
meğe memur etti. Bu suretle bugün 
sarih bir vaziyete varıldı. Artık bu 
mesele, bir ekalliyet ile merkezi hü 
kiimet arasında değil, Çekoslovakya 
ile Almanya beyninde bir ihtilaftır, 

( Gerisi ikinci sahifede ) 
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17 Eylul 

Politik bahisler 

DIŞ TiCARET 

Ve hap ekonomisi 1

1 ~·~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ ~elediyelerimizin 

Öğretmen vekilliği Belediye intihabı j Ankara Postası inşa malzeme 

Harp kelimesinin sık sık de bulundurmak lazımdır. Bu bakım 
dan, bitaraf memleketlerin tanımak
ta oldukları politık vaziyetin de çok 
büyük ehemnıiyeti vaı dır. 

Nıha yel boykotaj, ablukanın ne 
dereceye kadar tesirli olabileceğini 
takdir etmek meselesi gelmektedir. 

İçin önümuzdeki hafta 
' şehrimizde kurs açılıyor 

Defterler bu akşam asıl

dıkları yerden kaldırılıyor 
Son yağmurlar neticesi, Orta 

Anadolu hattındaki bazı tamirat 
dolayısile dünkü Ankara-Adana 
postası 4,5 saat rötar yapmıştır. Her gün öğleden evvd ve sonra 

toplanmakta olan Belediye intihap 
Encümeni dün de toplanmış , müra- Mamurede iki Lokomotif 
caatları tetkik ve kanuna uygun 
bulunan itirazları kabul etmiştir . 

çarpıştı 

Bugün öğleden evvel ve tatil ol Evvelki gün Mamure istasyo 

Ankara : 16 (Hususi) 
diye Bankası, bilhassa ufı 
)erin sağlam ve beton b' 
asını temin için oralara 
vasıta ve malzeme temin 
mektedir. 

ağızlarda dolaştığı bugünlerde 
finans aıeminln tanmmış şahsi., 
yellerinden doktor Şaht'la ya. 
kandan mUnasebetl olan °Doyçe 
Folksvirt,, adındaki ekonomi 
mecmuasında "dış ticaretin mu 
dafaa clfonomlGi bakımından l 
vazifeleri., başhkh dikkate çok 
değer bir yazı çıkmıştır. Dr. 
V. Tomberg lmzaslyle çıkan 

bu yazıda ezclJmle deniliyor 
ki : 

Malumdur ki, cihan harbında 
lngiliz dış politikası kara liste, kre 
dileri kapamak, kontrol ve saire gi 
bi tedbirlerle bitaraf memleketlerin 
üzerinde! mükemmel bir tazyik yap· 
masını bilmiş ve Almanyaya karşı 

tatbik edilen ablukayı hemen hemen 
mutlak bir şekle sokmıya muvaffak 
olmuştur. 

Bu sene ilimizde bir çok yerlerde 
Öğretmen Vı killeri çalıştırılacaktır. 
Bunun için bu Ôğretmenleriıı ~ilgi 
ve tecrübelerini arttırmak için şeh. 
rimizde bir Kurs açılacaktır . Öğ
retmen v:kili ola!Jilınek için evvel 
emirde bu Kursa girmt-k mecburi 
t ıtulacaktır . Bu Kurs önümiizdeki 

' hafta açılacağından Kurs açıldıktan 
sonra vuku bulacak müı acaatlar ka 
lıul edilm yecektir.Ôğretmen Vekili 
olacaklar ders sonuna kadar hiz 
met görüp maaş alacaklardır. 

masına rağmen öğleden sonra da nunda iki Lokomotif makasta yanlış 
toplanacaktır. Defterler kanun mu· bir manevra yüzünden çarpışmış , 1 

cibincc akşam saat on sekizde asılı I Lokomotifler hasara uğramış , bir 

Bu arada Ticaret Tür 
şirketinin getirttiği ve 
nomik vasıfları olan imal 
ile yol silindirleri ve 
malzemesinden belediyel 
dalanacaklardır. 

Dış ticaretin müdafaa ekonomi 
si bakımından üzerine düşen vazife
lerini iyiden iyiye kavrıyabilmek 
için, her şeyden eve!, hiç bir mem 
leketin, hatta Birleşik Amerika ve 
Sovyetler Birliğinin bile harp idare· 
si lazılJl olan ham maddelere kafi 
dercceJe malik 0lmadıklarını göz 
önünde bulundurmak gerektir. 

Birçok devletler, mücaf aa eko· 
n omisi mülahazasiyle, her ş~yi ken
di memleketlerinde istihsal etmek 
gayesiyle hareket etmekteyseler de, 
otarşinin de t bii bir sınırı vardır . 
Kaldı ki, otarşi fazla masrafı ve az 
ğeliri istilzam etmektedir. 

Cıhan harbından alınan acı tec· 
rübeler dolayısiyle, bir harp halinde 
kredi bulmak imkanları da iÜvenilir 
bir amil değildir. Döviz ve altının 
kaynakları tükenmez bir ölçüde ola. 
mıyacağı şöyle dursun, Cihan har· 
bının son yıllarında yabancı memle 
ketler artık altını da kabul etme·· 
miye başlamışlardı. 

Almanya, bitaraf memleketler· 
den getirdiği maddelain b.!delleri· 
ni maden kömiirü ile ödemek mec 
buriyetinde kalmıştır. 

Yazının sahibi, alman müdafaa 
ekonomisi heyetinin şefi olan Ge
neral ·ı onıas'ın fikrine iştirak ediyor 
ve diyor ki: 1 • • 1 

Ne dünya ekonomisi ve ne de Romanye her ıhtıma-
0 tarşi memleket müdafaasının muaz. J k h } 1 

zjm ihtiyaçlarını karşılıyacak kud· e arşı azı r anıyor 
rettedir. Bu davanın esası dünya ' 1 

ekonomisi veya otarşi değil, mem - Birinci sahifeden artan - 1 
leket müdafaasının Jünya ekono· 1 
misi ve otarşiyi istilzam etmesidir . Aksi takdirde, bu hakıkati gizlemek 

Dış ticaretin müdafaa ekonomi. üzere maskeli oyunlara ve bu ihti-
siııdeki vazifesi, bir harp takdirinde lafı da halletmek için de gayri 
harp için en çok 15.zıın olan ve ya· mes'ul adamlarla görüşülmeğe devam 

1 

bancı memleketlerden getirilen h;:ım edilmiş olsaydı pek ağır bir yanlış· j 
maddeleri, gıda ve iaşe malzemesi lığa düşülecekti. 
ni, ve kısmen de haı.ır mamulatı Bugün Siidet meselesi, Lundan 
şümullü bir surette temin etmektir. evvel Avuı:turya meselesi gibi Ray 
Sulh zamanında bu gayeye ticaret hın bir işi bulunmaktadır. Pek tabi-
ve dış politikanın yardımiyle hare idir ki bugiirı Lor l Runcimanın va. 
ket edecek ve onrt göre istikameti- zifesi bidayetteki gibı d:ıhili bir me· 
ni tayin edecek olan bir dış tica- seleye şamil bulunmamaktadır. De-
retle varılabilir. ruht\! cttiçi vazifenin mes'uliyeti bıı 

Bundan başka harp halindeyken gün, bizzat kendi şahsi mes'uliyeti 
ithalatla ihracatı tevzin etmek her nin haricine çıkan bir beynelmilel 
zaman mümkün olmıyacağı ve dö· ihtilaf haline düşmüştür. 
vizle altına ihtiyaç hasıl olacağı için Bugiin Londra hüku netinin al-
dış ticaretin aktif olması lazımdır . dığı kat'i vaziyet karşı"ın Ja Lord 
Fakat bu da kafi değildir. Dış tica Rııncimanın faaliyeti, anc lk bu su-
retin, harp ekonomisinin tatbiki mü retl~ izah edilebilir diyerek mesele· 
n:ıstbetiyle alınacak olan tedbirleri 1 yi teşrih ettikten sonra şu mıitalc
daha sulh zamanında göz önünde j ayı yüıütmektedir. 
tutarak, memleket dışından getirilen Şayet L'lrd Ruııciman vazift>-
ve harp için çok ehemmiyetli olan sinde muvaffak olmazsa, bu muv.ıf 
istihsal maddelerini depo etmesi fakiyetsizlik Avrupanın bil'umuın 
ve kendi mr:mleketinin lıarp ekono· sulh siyasetini de ister İstemez bir 
misine lazım olan ham madde ye taahhüt altına koyacaktır. 
deklerini koruması ic betrr.,.ktedir. LoTd Ru ıciınanın Prağa hareke-

Cihan harhındaki istatistiklere ti günii, Londra hükumetinin Lor 

Maliyede tayinler 

Açık bulunan Milli Emlak katip. 
ligine Lise mt'zunu Emin Köntüz 
ve tahsilat katipliğine Belediye 
tahsildarlanndan Kemal tayin' edil
mişlerdir. 

dün vazıfesine müteallik olarak vaz· 
edildiği kaydi ihtiyati, bugünkü ha 1 

kikı vaziyetin çerçivesi dahilinde bu
lunmamaktadır. 

Bugün birbirlerint: karşı vaziyd 
alan iki siyaset mevcuttur : Sulh, 
hukuku düvele müstenit prensipler 
ve devletlerin kat'i hakimiyetleri ile 
mütecavizler tarafından tehdide ka 
dar vardırılan dahili işlere müdahale 
arzuları. 

Bugün sulh siyaseti için sözünde 
duran Büyük Britanya ile başka bir 
siyaset takip etmek isti yen ..Almanya 
kar~ı karşıya bulur.maktadırlar . Bi 
naen1leyh bundan böyle, Lord Run· 
cimanın rolü , memleketinin resmi 
siyaseti ile sıkı bir surette bağlı 
bulunacaktır. Zira vaziyetin aydın· 
!anması için bizzat keııdisi , Bertes
gada görüşmelerine sebep olmuş
tur. Bu da. Lcırdun vazifesine müte 
allik hususatta , meselenin esasına 

uymıyan işlerle asgari bir şekilde 
meşgul olmaktansa buna tam bir 
vüs'at vermeyi bildiğini isbat etmek-
tedir . j 

Bu suretle mı-ydana çıkan ha 
dise, hürriyet prcnsiplerini,k ıt'i ha 1 

kimiyetleri ve mütegallibelerin her 
türlü iktisadi ve siyasi faaliyetlerine 
karşı adaleti korumak suretile sul · 
hun idamesine gayret eden bilumum 
dc:vletlcri ciddi bir şekilde yakından 
alakadar edeceği bediidir. 

O, hürriyeti ve devletlerin istik. 
lallerini koruyanların yanlarında mev 
ki almak suret le mevcut dostlukl<tr 
ve ittifaklar kadrosn dahilinde ha 
kiki ve s mimi bir ş~kilde hıırici 
~iyasctte an'ancvi yolu takip ttmı"yi 
bilen bizi de yakından ala'<aJar et
mektedir . 

bulundukları yerlerd.n kaldırılacak· vagon parçalanmış ve bir kaç va· 
tır . gon da ehemmiyetsiz surette bazı 

Binaenaleyh bugün saat 16 ya yerlerinden zedelenmiştir . İstasyon 
kadar müracaat etmiyenler-defter bekçisi de elinden hafif sı.rette ya 
!erde adları yoksa - intihap hakkını ralanmıştır . 
kaybet~iş. o~a~aklardır .. Bu h~s.usta I 
hemşerılerımızın nazarı dıkkatını cel Dilenciler toplattınlıyor 
bederiz . 

Deveciler hakkındaki 
belediye kararı 

Develerin şehir hududu dahilinde 
barındırılmamaları husus una dair 
Belediye Encümeni kararına aykırı 
olarak bazı Devecilerin Develerini 
gizlice şehir dahilinde barındırdık. 
ları haber verilmektedir . 

Belediye Zabıtasının nazarı dik
katini celbedeı iz . 

Yağan yağmur miktarı 

Meterroloji istasyonundan aldığı 
mız malumata göre şehrimize ayın 
14 ünde y:ığan yağmur miktarı 2 
ve 15 inde yağan yağmur miktarı 
3 ki 5 milimetre yağmur yağmıştır. 
Ovaya yağan yağmur miktarı daha 
fazladır . 

Orman mekteplerine 
gireceklerin imtihanları 

Bursa ve Bolu Orman mekteple 
rine girecek olan yirmi sekiz tale· 
benin imtihanları dün öğleden sonra 
Vilayt'tte Umumi Meclis salonunda 
bir Mümeyyiz Heyeti önünde yazılı 
olarak yapılmıştır • 

Mersin Valisi şehrimizde 

Mersin Valisi Rükneddin Nasuhi 
oğlu dün şehrimize gelmiş ve Vali· 
miz Tevfık Ha i Bays:.ıl ile bir 
müddet görüştükten sonra Mersine 
dönmüştür . 

5 Kanur.usani İlk okulu 

.5 Kanunusani lı k okul binasının 
bu yıl okul binasına ti verişli olııp 
olma jığı bir Fen Heyeti tarafından 
Pazaı tesi günü tedkik edilecektir . 
Mamafılı bu okulda şimdiıik talebe 
kayit ve kabulüne başlanmıştır. 

Polis ve Belediye Zabıtasınca 

dilencilerin toplanmasına devam 
olunmaktadır.Bunlardan taşralı olan 
ihtiyar ve sakatlar Belediye tara
fından memleketlerine ~ e Adanalı 
olanlar da Aceze evine gönderil· 
mekte ve eli iş tutanlar hakkında 
da kanuni muamele yapılmaktadır . 

Vilayet Jaııdarma 
Kumandanı 

Kazalarda teftişte bulunmakta 
olan Vilayet Jandarma Kumandanı 
Binbaşı Ali Rıza şehrimize dön
müştür. 

Tapu Müdür\\ 

Vila1etimiz Tapu Müdürü Fevzi 
Ôzin izin müddetini bitirmiş ve Is. 
tanbuldan şehrimize dönmüştür. 

321 parça kaçak 
eşya yakalandı 

Dö~eme mahallesinde oturan Ha 
leplı Abdurrah:nanın rvinde kaçak 
t·şya bulunduğu haber alınmış ve 
yapılan araştırmada erkek , kadın 

1 elbise ve çamaşırları ile yatak çar· 
' şafı ve karyola örtüsü gibi muhte

lif cinste kaçak eşya bulunarak mü
sadere edilmiş ve yakalanarak Ab
durrahman ile karısı Behiyye A<lli. 
yeye tt'slim edilmişlerdir . 

İki hırsızlık vakası 

Halil oğlu Cumali adında birisi 
nin Ali oğlu Cinalinin cebinden sa
atini çalıp H ıcı Halil oğ!u Hasana 

1 
ve Hacı Ahmed kızı Naidede Mah
mu j kızı Eınine ve Nuri kızı Süreya 
tarafından içerisinde dokuz yüzelli ı 
kuruş bulunan çantasını çaldıklarını I 
şikayet etmeleri üurine ~uçlular 1 

yakalanmış ve haklarında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

dayancırak mukayesesini yapan, J)ok ,,__....,.._...:::ıı"""""--= ....... -------=---__ _. __ ,,...... _______________ -------------------
tor Tomberg diyor ki: 

Dış ticareti sekteye uğratmamak 
sayesinde, narhın doğurduğu ihtiyaç 
ların temini yalnız kolaylaşmış ol 
makla kalmıyor, ayni zamanda ucu 
za da mal edilmiş oluyor. Netekim, 
lngiltere-, cihan harbını, Almanyadan 
çok daha ucuza mal edilebilmiştir. 
"Ezats,, usulünün icabettirdiği feda 
karlıklar, kudret ve kuvveti azalmış 
tır. Harp halindeyken dış ticaretin 
sekteye uğramaması için en birinci 
şııt, ihracatta bulunabilen ve düş
manın alacağı askeri tedbirler ne 
ticesinde, gerek sevkiyatının gerekse 
tediye işlerinin akim kalmamasını 
isti}'en bitaraf memleketleri temin 
etmektir. Bunun İçin de, evelemirde 
her hangi bir mukabil ittifak ve 
harp vaLiydine rağmen, dış licare 
tin irtibat yollan ne dereceye kadar 
cmniy t altına alınabileceğini düşün 
mek ve bütün ihtimalleri göz önün 

• 

B 
oş yere hurafelere inanmak· 
ilk insanın hayatını mah 
vet•niştir. Zavallı ilk İnsan 
mağrasında sığınmış du 

rurken, tabiatın anlayamadığı ha 1i 
seleri karşısında, korkudan titramiş 
şimşekten üı km üş, yıldırım karşısın
da yün~ği oynamı~ gök güriiltüsünde 
heyec;ın'l düşmiiş, rüzgarların iniltisi, 
ve akşam üzeri her tarafı sarun göl 
geler, onu, yt:rl re kapanacak kac.Jar 
dehşd içinde bırakmıştır. 

Her ne hal ise ... O ilk kaı anlık 
devir! F abt bugiinkü bilgi ve me· 
deniyet devrin.fo hala gizli bir takım 
tesirler olduğu .a inanmak, hayatı bir 
sürü saçma hurafelere göre tanzim 
ctmeğe ne dersiniz? 

Evet, bugün dünyanın bir çok yer 
!erinde, bilhassa frenk memleketler. 
inde uğursuz diye on üç kişi lıir 
arJda sofraya otıırmıyan tahsil sa· 

u AFELER 
raıımıaa ........................... , .. ms ....... . 

hibi adamlar vardır. 

Bir çok kimseler, kendilerine göre 
haftanın muayyen günlerini uğursuz 
sayarlar. Hiç aslı esası olmıyaıı bu 
hurafelerin nelerden ibaret olduğunu 
şöyle Lir gözden geçirelim. 

Aynanın kırılması uğursuzluk 

getirirmiş. Bunun aksine olarak, evin 
civarında doloşan bi' ba~ı boş kedi 
uğur g .. tirirnıi~ .. 

Evın üzerine atnalı aşmağa ne 
der.siniz? Bunda da bir uğ:.:r gören
ler var. 

B:r resim duvardan düşerse lıa. 
yıra alamet saymıyorlar. Burnunuz 
kaşınırşn, ıni:safir gelecekmiş. On üç 
üğursuz rakamını~. E11de şemsiyenizi 
unutursanız muhakkak yağmur ya 

Kömür ihtikarın 
tedbirler alını 

Ankara : 16 (Hususi 
rukat kanununun tatbiki 
kömür spekülasyonunu 
tedbirler alınmaktadır. B 
yük ticaret müesseseleri 
bankalar, şübeleri vasıl 
tarafta kömür satışı yap 
Bu arada Türk Ticaret 
Bankası, Ziraat Bankası 

de kömür satacaklardır. 
Türk Ticaret Bankası 

sisi olan Titaş, bu sah 
vazifeler almıştır. 

Niimune ziraat 

Ankara : 16 (Hususi) 
' Vekaleti, nümune ziraat i 

gisi üzerinde çalışmal:ırı 

etmektedir. 
Nümune ziraat aletler· 

pulluk, araba, harman rn 
saira vardır. İ3tendiği ı• 
istendiği zaman yük arab 
kullanılmak imkanı olan 
ret Bankası fabrikalarını 

arabası mütehassıslarca b 
!erimize tavsiyeye değer 
tedir. 

İhracat pridl 

Ankara : 16 (Hususi) 
ca\ı kontrol hakkındaki 
tatbikatına aid faaliyet, ın 
ticelerini vermek üzeredi 

Evvela, bu kanun hii 
uygun olarak, milli mahs 
değerlerini arttıracak ! 
harice satan müesseseler• 
edilmiştir. 

Aralarındn ürün gibi 
maye ile kurulmuş olan 
lerse bir ihracat primi ve 
timali vardır. 

Ziraat Korıgr 

Ankara : 16 (HususiJ 
kongresi hazırlıklara lıitrll 
Kongre için şimdiye kll 
kalkınması yolunda alı11 

tedbirler hülasa eden uir 
zırlanmışf ır. • 

Bu raporda devlet tc: 
maksızın, kendi iş pr0 

hususiyetlerine ve mükeı11 
rine dayanarak köylüye 
vasıta temin eden müe55 

ve bu arada Türk Ticarf t 
sından, pulluk ve araba 
dolayısiyle uzunboylu bah 
tedir. 

Memleketteki 
terakürniİ 

. ) 
Ankara : 16 (Husus• .. 

1 ketteki para teraiciiınÜ~ıJ 
zel misali olarak Türk t.ı ~ 
kası, enteresan bir istatıS~ 
lamıştır. İstatistikte b~11 ; 

rıız kendisine mahsus bıf 
olan aylık vadeli mevdı1st 
ne büyük bir hızla artıŞdı 
mektedir. Bankaya yatır 
ranın aylık faizini alarak ~ 
sayısı, bir sene içinde, bl 
mıştır . 
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Vazife 
~ ınlak komisyoncusu Mıgırdıç / 
~ Karabet oğlu iri yarı dazlak 

'ılıJn kafalı, patlak siyah gözlü, 
v'l,aga burunlu bir adamdı. 

~ın akit öğleye yaklaşırken, koca 
rıs· mendilile alnını silerek tapu da 

ı~e.iki kat büzülerek daldı . 
ıaı, aırrnin bütün odalarında, ma 
. ıın b 
~ı aşına oturmuş olan memur· 

tııır '-! cızır yazı yazıyorlardı. 

da d 1!?ıtdıç siçil kaleminin odasın
teç,~ta'.ak düşündü; sonra yanından 
ra~. bır odacıya usulcacık sokula 

~,,, ..... Bir iş için izahat alacaktım; 
Ye ın" ..._ uracaak edilecek acaba? 

~Ya .Şu pencere kenarındaki ma· 
M 'l,ıdeceksiniz? 

~Is; 1ııırdıç penc~ renin kenaıındaki 

OYa doğru seğirtti. 
Si" l'nç b' u başı itinalı, uzunca boylu 

~~ b 11 adam yeşil çuhalı bir masa 
, daçına oturmuş ve burnunu ka . 
• c" 

ınduğ !?ıreck derecede eğilmiş bu-
~. u halde boyuna yazı yazıyor. 

Bir . 
~it\ sınek burnunun sağ deliğine 

~ u~ durmadan üst dudağına uza
. 1,'11Yc çekiliyordu. Memurun yü 
h ••. çok meşgul olan insanlara 
""Ş b' t it ifade vardı. 
mı.ık k . . , F. omısyoncusu sordu: 

cık fe~~im işim için izahat ala
. ·ı... mıyım? Karar iki Mayısta 

'"~!' 
kti 1

• Dosya numarasını kayde· 
~ m, 

'.~~~mu~ kalemini hokkaya daldır
d,d. rıı rşlemiyordu Elile ucu te 
tı .~· Şimdi dudakları öne uza-

•c . k 
)dı, sıne sol kulağının kenarın-

' M , 
ıf alumat alabilecek miyim J 
'nd· rl;d 1 ın? Diye komisyoncu tek· 
1, 

~'mur 0 .. . ..... 
•kı nu gormemış gıuı ya. 
,, F. arkadaşına selendi: 
lıkk sat tüccar Ali Mustafaya 
~1 ere Yazıldı mı? 
ık !?ıtdıç bu fırsattan İstifade e· 

sual' · -.. f> ını trkrnrladı: 
ııı,5 

1

1
enses Fatmanın vereselerine e e . . , •in ıçın geldim efendim. Bu 1 

~ulrııualiniz . Benimle bir dakika ' 
~e 01 ınanızı rica ederim. 
tı~ur .. gene onu görmemiş gibi 
dj~~n ustündeki sineği yakala
tıııı·~tlaıyere atlı. 
liJi a komisyoncusu öksürdü; 
den~ tükürdü. Fakat bu gürül
din?e Yaramadı . Memur hala 
id i~~emekte israr ediyordu. 
~· 1 dakika daha geçti. 

nııı,k~sç.ıların kimler olduğunu 
1ı1ı stıyorum? Bir dakikanızı 
•k edeceğim. 
a11~t dal.gın memur dirseklerini 
~'k Yerınden kalktı, ve bir ay

ı • tı· 
~ ~I ' sonra tekrar masasına 

Urdu t . 
'" min ol f d' d' "ıç unuz e en ım ıye 

. sılland . . b' d k'k d ış!?al ı,. sıze ır a ı a ım 
~ sc etmıyrceğim. Küçücük 
'tıı rıyenıan! 
. tır 0 d' . 
tı•yı rıu ınlemıyordu. Yeni· 

ııııis er Yazmağa koyuldu. Em 

b Yoncus .. 1 • . k 
aktı· ~ ?~z erırır ırpıştı-

~: ' ve ıçını çererek kendi 

80 
'p11.Y~rıa yazıyotlar .. Yaziyor 

nı • 
tna veytan alsın! 

Çar u b 1n Ulakı zun urunlu memurun 
ru ~.. aştı ve o.fanın ortası

~ 'U<üd" ac1 u. 
Yiil~rıun memnuniyetsizlikle 

Urıe 1.ı k a tı ve yanına yak · 
~e 
İ . Oldu . t d'• .. 
ıııı • ıs e ıgınız malumatı 
~ rııı? 

Otdu 
di, nı, fakat cevap vermek 

Tiirksözli 

1 b ı ·~· r;Jı ı ~ 
• UCL'lı.'»CU J 

ahibi 
Odacı bu adamın acemiliğine gü 

/erek se~ini çıkarmadı. 

Mıgırdıç çaresiz gene oraya se
ğirtti. eğilip memura birşeyler fı sıl· 

dadı, bunun üzerine memur onu an
cak yeni görmüş gibi gözlerini kal. 
dırdı, burnu bir parlayıp ka zandı. 

Gülümseyerek; 
- Buyurun efendim, emrini~ 

Diye sordu. 
- işim hakkında konuşacaktım. 

Ben emlak komisyoncusu Mıgırdıç 
Karabetoğlu .. 

- Müşerref oldum efendim, 
prenses Fatmanın meselesi için değil 
mi? Pekala, neyi öğıenmek istiyor 
sunuz? 

Emlak komisyoncusu kısaca mak· 
sadını anlattı, memur yanındaki do-: 

1 

laptan bir dosya çıkarıp birşeyler 1 
kaydetti. Sonra emlak komisyoncusu 
Mıgırdrca izahat vermeğe başladı. 

İstanbulda turizm 
vaziyeti işleri 

İstanbul : 16 ( Telefonla ) - Be
lediye turizm şubesi şehrimize sey· 
yah celbini arttıracak yeni bazı ted · 
birler almıya karar vermiştir . Bu 
maksatla elli bin broşür bastırıla
caktır. Su elli bin broşürün on bini 
Arapça olarak bastırılacaktır . Bu 
broşürler Suriye, Mısır gibi Arap 
memleketlerine gönderilecektir . 

Diğer kırk bin nüshası da F ran
sızca, lngilizce, Almanca ve ltalyan
ca olarak tabedilecektir. Bıoşürlerde 
Türkiyenin, bilhassa turistik lıakı
mından hususiyetleri, lstanbulun ta· 
rihi tabii güzellikleri resimlerle gös
terilecektir . 

Dairelerdeki dosyalar 

Ankara : 16 (Hususi) - Daire
lerde muamelelerin sür'atle ve se 
lametle yürümesi için dosya ve kla
sör usulünün çok iyi neticeleı ver 
mesi üzerine bütün dairelerde ayni 
usulün şumullendirihıesi meselesi 
tetkik edilmektedir. Tıtaş'ın bazı 
dairelere vermiş olduğu bu şekil 
klasör en muvafık tip addolunmak· 
tadır. 

Ankarada Bahçeli Evler 

mahallesind~!{i inşaat 
Hülasa, komisyoncunun işi bir 

lahzada bitti. Ankara : 16 (Hususi) - Anka 
Mığırdıç Karabetoğlu iş;ni bıti- ranın en modern m;;hallesi olarak 

rince memur ayağa kalkıp onu uğur Ticaret Türk Anonim şirketinin 
!adı. kurmakta olduğu 160 evlik bahçeli 

Komisyoncu bu kada: iltifattan evler mahallesinin inşaatı faaliyetle 
memnun bir halde sırıtarak çıktı?... devam etmektedir. Türk Ticaret 

Krndini sokakta bulunca, sırıtan Bankası, devlet merkezinin en bü· 
yüzü buruştu; ve aklına birşey gel- ' yük derdi olan mesken buhranının 
miş gibi hidddtle çıktığı kapıya 

1 
kolaylıkla hallini lemin edecek olan 

baktı ve acele acele uzaklaştı. tedbirleri genişletmeye karar ver· 
miştir. 

Petrol kralları 

Kadınlar arasında 

bir kavga 
Mtrmerli mahallesinde oturan 

Hasan karısı Eminenin kızr Remziye 
ve Rahime ile Yusuf karısı Güllüzar 
kavga ederek birbirlerini döğmüş
lerdir. Güllüzar tedavi edilmek üzere 
Memleket hastahanesine yatırılmış 
Remziye ile Rahime yakalanardk 
haklarında krnuni muamele yapıl

mıştır . 

16 EYLÜL 938 

Hava bulutlu, mutehavvil. Enço" 
sıcak 27 derece. Geceleri Enaz sı 

cak 17 derece. 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~mında çalışa

cak iki mürettip alaca

ğız. İda rehanemize mu

racaat. 

Beşinci Mıntaka Etib

ba Odası Başkanlığın

dan: 

1319/938 günü saat 18 de iç.ti 
maı mukarrer olan O.lamız ekseri
yet hasıl olmadığından bu toplantı
sını 21/9/938 günü saat 18 talik 
etmiştir. 

lçtimaırı muallak bulunduğu 
mezkur gün ve saatte Odamıza ka
yıtlı arkadaşların Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müduılüğü binasında ha
zır lıulunmalarını rica ederim. 

1 16-17 974-J 1 

Sahife 3 

İdare memuru alacağız 
Lise veya orta oku 1 mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me 

mur alacağız. lsteklılerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müracaatları. 

ı----------·------~ -~~--"---· -
Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmı 1 etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

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

iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 
makineleri !stanbul Belediyesince kabul ve dür· 

' yaca tanınmış en son icadlardır. Buharlı ve elek-

triksiz makinelerle. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek .yakında İstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işlerj dah~ muntazam bir haıe 
getirilecektir . 

Mustafa İnce Eski Orozdibak kMşısında 
8-15 9725 

- Birinci sahifeden artan -

KARATAŞ 
PL.lJINA YENiDEN OTO 

eOs SERViSLERi TESiS 
EDiLMiŞTiR 

ÇukurovaHarasıdi- ---------
. rektörlüğünden: / 

harp kabinesinde mühimmat nazırlı· 
ğı etmiş olan Lord "fnverforth. ile 
birlikle harbin sonunda Rusyaya git 
miş olduğunu, kendisinin Londralı 

Her gün öğleden sonra , 
cuırıartesi J{Ünlen saat J .J. de 
ıe pazar f(iinleri de saat srlil zde 
otobüsler AcPmhanırıdan kalk 
maktııdır. 

1 ·------------------------· Çukurova harasının ihtiyacı olan 

neşeli bir kasaba benzediğini ve 
kendisinde bir fevkaladelik olmadığı· 
nr biliyoıuz ve maateessüf bu şaya
nı hayret adam hakkında bilinen 
bütün şeyler bundan ibarettir. 

Petrol kralları sükuttan, müphe
mi Bunları mesela bir muahedenin 
müzakeresi esnasında Lozanda he- ' 
yeti murahasa ile birlikte başbaşa 

görürsünüz. Sonra bir tayyareye at 
!ayarak Kahireye, yahut Hayfaya 
giderler ve yine Bağdada gitmek 
üzere yola çınmış iken Bükreşe uğ
rayıp bir gömlek ve kostüm değişti 

rirler ve bu sefer de Hindistan yo · 
lunu tutarlar, 

' 

rol mücadelesinde meşhur "Rokfol · 1 

!er., i bile mağlu'.J etmiş olduğu pek 
az kimsenin malu-nudur. 1 

60 Yaşlarında bir ihtiyar İngiliz 
lordunun Lord "Kadmau., ın ( 26 1 

milyon) lngiliz lirası sermayeli An· 
glo !sanın petrol şirketinin müdürü 
oldugunu şöy le üstünkörü bilinir. 
Lakin bu zatın büyük Britanya hü· 
kumetinin petrol işleri müşaviri ol· 
duğunu ve 1914 - 1918 harl;,i esna 
smda lnkiltere~in müttefıgi olan bü 
tün devletlere petrol ve mazot teda 
rrk etmek suretile cihan harbini 
yalnız başına kazanmış bir şahsiyet 
olduğundan kim haberdardır. 1 

87 bin kilo yulafla 5 bin kilo arpa 
bir şartnamede açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Yulafın beher kilosunun muham 
men kıymeti 3,25 ve arpanın 3,5 
kuruş olup muvakkat teminat 226 
liradır. 

lh1lesi 21 9 938 çarşamba gunu 
saat 15 te Ceyhan Bele:liye salonun 1 

da yapılacaktır. 1 

Şartname.,i her gün Hara mu- • 
hasebesinde görülebilir ve istiyen
lere verilir. 

Eb iltmeye girmek isti yenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü mad
delerinde yazılı vesaik ve haı a vez· ı 
nesine yatıracakları muvakkat temi
nat makbuzlariyle belli gün ve sa· 
alta KomisyJna gelmeleri. 9724 

9 15 - 17-20 
Petrol kralları politika 

0

entrikala 
rı arasında hareket edip esrarengiz 
telefon emirlerine, şifreli telgraflara 
hususi yollar takip eden hususi tay· 
yar~ seyyahatlerine, esrara:ut gaybu
betlere mukaJderatını bağlamış kişi. 

Hayata maden müfettişi olarak i 
atılmış olan Lor;l "Kadnıan,. bugün ---·-----------ı 

!erdir. 
Niçin gidiyoı lar? Neden gelir· 

!er? Ne yepmak için yola çıkmışlar 
dır? Bütün bunları kendilerinden 
başka hiç bir kimse bilmeü. 

Petrol kralları sükşttan, mephu
miyetten pek hoslanırlar ve kendi
leri bir perdenin arkasında kalıp 

ellerinde bireı kukladan başka bir 
ş ey olmıyan birtakım kimselerin si
cimlerini çekip onları harekete ge· 
tirmek itiyadındadırlar. 

dünyanın en nüfuzlu ve en kudretli 
maliyecisicfü. 

Bu adamın azim vt iradesi saye · 
sindeJir ki petrol (1200) mil uzun 
luğunıhki borular vastasile çöller 
dağlar, dereler geçip lraktan Ak
deniz kı ) ılarıııa kadar akıyor. 

f3u1rınla f-eı a \ıar petrol kralları 

nın hemen hepsi bctbaht ins a nlardır. 
Rokfd ler öldügü nman hiç bir kim 
se bir damla göz yaşı dökmtdi ve 
bu adam: 

- Al !alı bana para ihs~n etti 
ama bütiin milyarlarrmla kendime 
yeni bir mide yaptıramayo•um!.. diye 
inleye inie,e öldü. 

Petrol dünyaya harard ve ha· \ 
raret ve hareket veriyor anıma onun 
mukadderatını ellerinde bulundurulan 

Bu adamlar hak kında pek az 
bildiklerimizi de tesadüfe borçluyuz. 
Mesela müşhur lugiliz deniz Lordu 
A niral Fişer lngiliz petrol kralların-

laıa sükunet ve rahat temin ede
dan Lord "Deterding,, için: 

- Cüret bakımından Napolyo· miyor. Petrol kralı olmak belki gıp 
t~ edilecek bir şey telakki edilir. La 

na, iyi görüş bakımından da Krom· 
1 kin onlara sararsanız petrol kralı 

vele benzer.... k 
olmaktansa öşe başında bakkallık 

Dememiş olsaydı bu zatın dün edip pdrolu l..ılo; ile satmayı tercih 
yanın rn mühim petrol kralarından edeceklerdir. 
birisi olduğu bilinmiyecekti ~ile. i_ Zaten halinden memnun olan han 1 

Mesela Lord "Deterding., in pet sri insan 1-<j rdır ki? ... 

Bütün sinema meraklıları 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 
Müstesna bır sinema müsameresi 

halinde takdim edece ği Ru!ı edibi 

Tolstoy'ın 
kuvvetli kaleminden çıkmış ve rlahi 

Bethoveıı'ın 
musikisile süslü 

UYKUSUZ GECELER 
Fransızca sözlü nefis ş~heseri gör

melidirler. Kuvvetli bir mevzu 
çerçevesi dahilinde cereyan eden 

ve bir aile faciasını musavver 
büyük ve dramatik bir filmdir. 1 
Baş Rolde : 

Gaby Morlay_J 
9752 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2 
A. ararıı am e No: t/ /(ı/J ,\ e.ırı 11111/11 : 2U/;'/ JYJll 

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

değiştiren nizamname 

- Dünden artan • 

sene içinde kullanılmağa başlanılan yeni sayaçların da bir cetvelini baş
müfettişlik veya müfettişlik vermeğe mecburdur. Muayene zamanları ge· 
len su sayaçlarının bir listesi her ayın birinci günü su veren müessese
lerce başmüfettişlik veya müfettişliklere bildirilmesi lazımdır, 

B • Aboneler veya şahıs ve müessese-lerce aid olan su sayaçlarının 
ayarları !ktisad Vekaletince yapılan tarifelerde yazılı ücretler mubbilin
de 27 nci maddeye tevfıkan vücuda getirilen ayar istasyonlarında yapı

lır' 

Su sayaçlarına ald muvakkat 
madde 

Madde 27 - Nizamnamenin su sayaçlarına aid olan 14 üncü fas. 
lına aşağıd~ yazılı muvakkat maJ<le eklenmiştir : 

Memlekette mevcud olup da "Madde 22, madde 23 ve madde 24. 
e aykırı olan sayaçlar Su sayaçları Ayar Talimatnamesinde gösterilen 
hususi şeraite muayene ve ayar edilirler . 

Bu sayaçlardan sistem ve tipleri tasdiksiz olanlar muayeneleri sı

rasında doğru bulunup damgalanmaları kaydü şartile 1950 senesinin 
2 nci kanun ayının birinci gününe kadar kullanılır. Bu müddet geçtikten 
so~ra tipi tasdiksiz sayaçlaıın kullanıiması yasaktır. 

Madd~ 28 - 10 ağustos 1933 tarihli Ölçüler Nizamnamesinin 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 1:13, 84, 85, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 150, 151, 
152, 153 üncü madde'.eri ilga edilmiştir. 

Madde 29 - Şurayı Devletçe görülmüş olan işbu nizamname hü
kümleri Resmi Gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren yürüm · ğe 
başlar. 

Madde 30 - Bu nizamname hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye, 

ıktisad ve Gümrük ve inhisarlar Vekilleri yürütür. 

(Son) 9583 
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Malatya Bez ve İplik fabrikası T. A. Ş. Adana mensucat 
Fabrikasından: 

BELEDİYE İLANLARI Adana C. M. U. I 
liğinden: 

;..-~~~~~~~-·~------------------------...., 
Vilayet Hukuk İşleri Müdürlüğiinün 10.9.938 tarih ve 1690 sayılı tezkercsile istimlak kararnamrsinin 13 ün

cü maddesi mucibince ahz olunmasına karar verilmiş olduğundan. Aşağıda cins, miktar ve takdir olunan be 
d~lleri ve sahiplerinin adları yazılı gayri menkul sahiplerinin 24.9.938 tarihine kadar fabrikamız direktörlüğüne 
müracaat etmeleri ehemmiyetle ilan olunur. 

istimlaki istimlak olunan Mülkün Takdir olunan Bedel miktarı 
Yapan daire Cinsi Parsel No: Lira metre murabbaı Sahibinin Adı Sanı 

Malatya bez ve 
İplik fabrikası 
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Ev, avlu 
Kulübe ve avlu 

37 
38 
49/1 
40 
41 
42 
43 

45 
46 
47 
48 
49 
49 
51 
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700 
450 
172,20 
500 
300 
900 
600 
400 
700 
500 
200 
700 
800 
100 
100 

95 
o 

246 

Muharrem O. Mehmet Kamil Güler 
Vanlı Kasım O. Hüseyin 

" " " 
Ahmet oğlu Şakir 
lbrahim O. lbrahim veresesi 
Salih O. Osman Savaş 
Demir oğlu Mehmet Ali 

20.5 Gülüzar oğlu Selahittin 
Şahin O. Abdullah lrday 

83 Ahmet O. Akif Güngör 
18 Derviş oğlu e. li 
70 Mehmet zevcesi Haliıue Özel 

Mehmet O. Abdi veresesi 
21 Mustafa 

139 Mehmel Ali Kurçer 
17 - 18 - 20 

Açık olan 20 şer lira ücretli 
Adana cezaevi gardiyanlıklarına 
münasipleri seçileceğinden isteklile
rin nufus tezkereleri ve askeri vesi 
kalan ve sıhhat raporları ile Adana 
adliye encümeni reisliğine müraca-
atları ilan olunur. C. 
-~..,-,~~~~~~~~---

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstiyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

Yitik şahadetname 
Adana 29 Teşriııievvel ilk oku 1 

lundan 934-935 de almış olduğum 

Şahadetnameyi kaybettim. Yenisini / 
alacağımdan eskisinin hükmü olma. ı· 
dı~ını ilan ederim. 

Paşanebi mahallesi. No. 49. 
Abdullah oğlu Kemal 

9754 

- Eski mezarlıktan yeni mezarlığa nakledilecek olan beş yüz 
m ik'aptaşın nakli işi açık tksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beşyüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı otuz yedi buçuk liradır. 
4 - ihalesi Eyh1lun 19 uncu Pazarıesi günü saat onda Beledi 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye fen işleri Müdürlüğünd~dir. İsteyenle 

görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatle teminat makbuzlaril 

likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Kızılay 

4-8 - 13-17 9712 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanın 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 10-26 

Adana Borsası Muameleleri 
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16 / 9 / 1938 
Kambiyo ve Para 

iş ılankasından alınmıştır. 
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Her mevsim ve muhite göre 

fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

Şimdiye kadar 36 liraya salı 
lan sağlam 

şık ve hafif s ı N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağa 

başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon -168 
61-80 9490 

. Kumbarct~ biri 
1 

TlJRXIVl! 
CUMHVINETI 

ZIRAAllBANKASI 
ÇAY 

Albayrak Mustafa Nezih il·------~-----~,------~------~------------------~-
Çay 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmi,tır. Bir fincan ç .. y günün bunaltıcı sıcağını kar,ılar 

----------------------------~--------~c~·;....._ 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
Her gün 5İ dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığınıve en 

son modellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

(Yurd Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
G. A. 10 9691 karşısındadır.) 
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TÜRKSÖZÜ 

Matbaacılık 
.-G-a_z_e_t-ec_i_l~ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matlıaasında ba~. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zellc:,.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane-

sindc yaptırınız. Nefis 

f LAN 
• 

T A B 
• 

K 1 TAP 
• 

C f L O 
• 

GAZETE 

b. ·ıd rcnıcli ; 
ır cı , .. e<ı 

bir kapak .~~!~dı 
cak Türksot'1 

pılır. ,, 
ra.,_., 

Re!mi eti çı 
vdler, defterler; 

karneler, kH~İİu 
kartvizit "~ 1o 
tab işlerioıı, · 

d 
eO . 

bir zaman a ,rı n ı 
bir şeklide e .. _Jı 

"ııı•· 
rufatla Tiirk50 

pılır . ~t~ 
"iİrııı 

Tür11.s0~. JıO 
sı "TürksözU•

0 gıl' 
ka her boyda Jef· 
mecmua, tabe 
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.... W'toılıl'll'· 

Umumi neşriyat .• l ~ 
Macid Gtıv t9 

.. ıııatl:ı' 
Adana Türksözu 


