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SüCletıer , 4E;";ooo ....... lıönüllü ile Çel< 
-

Y~nü ıs yana 
11ükUmetine 

hazırlanıyor 
Başvekilimiz Celal ''Bayar dDnçok 
mühirİ1 lbir beyanatta ·bulundu 

Yüzlerce Südet Alman, Çek 
karakollarına bomba savurdu 

YENi lngilterede büyük nümayişler oldu 
T 

ti 

Her vadide 
büyük fabrikalar 

ihtiyaçlarımızı karşılayacak 

kurulmaya başlıyor 

olan 

ediniz ,, '' Çekoslovakyaya yardım 
ÇE.MBERLA YIN BUGÜN GADESBERGE GiDiYOR 

1• Ankara: 19 (A.A.)- Başvekil Ce 1 
al Bayar hükümetih hazırladığı dört 

senelik yeni iktisııdi plan hakkında 

1 ·~ 
Anadolu ajansına şu maliimatı ver· 
mişlerdir. 

Programın tatbikine nafia iktisat 

..___________~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ii üv bf AVA Y0kU ,; 
• 

n 

Q , ~ iŞLETMEMiZ ı~ 

,ıiava hatlarında yirmi İki 
ihtiyat işta$yon kuruluyor 

Ilı' Ankara : 19 { Hususi muhabiri 
tı·Z.den ) Nafıa Vekaletine ba~landı· 
~a/lç,_senedenberi, devamlı bır inki
l~ı ııosteren Devlet Havayolları iş- 1 
Ilı tııe idaresi, haziran 1937 başından 1 
ayıs 1937 sonuna kadar, oniki ay 

içinde Ankara e lstanbul arasında 
306 gidiş ve geliş seferi yapmış, 743 
yolcu taşımış ve bu seferlerde 
156.620 kilometre mesafe katedilmiş. 
tir , 

- Gerisi üçüncü sahifı;de -

Cezir.eliler yeniden P-ar.i
se müracaatta bulundu 
~~llriyeye asla bağlanamayız 
l1ı• f>apıa: 19 (Radyo)- Suriye muahedesinin Fransız parlaman 
~u,.11"da tasdik edlleceOlne dair çıkan faylalar Uzerlne Ceball 
~ili{ u:ı ve Cezire mıntakasında Fransız hariciye nezaretine bir 

ziraat vekaletleri ve bunlara bağli 
olan şahsiyeti hükmiyeyi haiz devlet 
müesseseleri tavzif edilmişlerdir. 

Yapılacak işler seksen milyon liraya 
baliğ olacaktır. Mali krediler hariçten 

1 
on sene müddetle tamamen temin 
edilmiş olduğundan hemen faaliyete 
g~.;mek imkan dahilindedir. Yapıla
cak işlı:r şunlardır: Karadenizde mo 
dern bir kömür ve demir limanı ay 
nca Trabzon limanı, Sirkeci Haydar 
paşa arasında bir feribot servisi muh · 
taç olduğumuz şimendüfer nakil va 1 

sıtaları mubayaası, Ankarada memur 
!ara dört yüz elli üç binalı iki 
yeni mahalle Antalyada Jut sanayii 

kurulacak iplik, kaneviçe ve çuvallık 
dq~unacak. An karada bir ziraat alet 1 

'!eri fabrikası, Trabzonda et sanayii j 
talırikaları memleketin muhtelif saha I 
larıqda meyve ve domatis usaresi süt 

ve peynir sanayii muhtelı( sebze ve 
meyvelerin tasnif ambalaj ve muha
fazası tesisat ve sanayii yeşil 
silolar, Kütahya ve Zonguldakta bü 
yük mıntaka elektirik santralları ev 
mahıukatı sanayii, Karabiikte curuf 

çimentosu, soda sanayii, samot sana· 

yii afyon sanayli, azot sanayii ve Si 
vasta bir çi ı.ento fabrikası Kütahya 

da senelik benzin istihsali için tesisat 
iğdir pamuklarını işletmek için Er· 
zurumda iplik fahrikası bir hafif nıa 

den aluminyom mürekkeb~tı fabrikası 
ilç yeni yeni şeker fabrikası bunlar· 

dan biri Balıkesirle Bandırma ara
sında olacaktır. Muhtelif tonda yeni 
den inşa .. ttirilecek yirmi sekiz ge 
mi. hali\teki ve lstinyedeki havuzlar 
ve tersanelerin islahı. 

Musoliniden 
'Runcimana 

AÇIK MEKTUP ----
Milano: 19 (Radyo)- Popolo d'

italya gazetesinde Lord Runciman 
a hitaben yazılmış bir mektup çık· 
mıştır. B. Mussolini turafından ya· • 
zıldığı tahmin edilen bu meı..tupta ı 

Lord Runciman, Çekos1ovak Reisi· 1 
cumhuru B. Beneş nezdinde iki nok· 
ta hakkında teşebbüste bulunmağa 1 

Alman devlet 

reisi Hltlar 

bir nutuk 

söylerken 

Bolkardağ madenleri 
· işletilmek •• uzere .. 

bulunan sahaları Maden 
Eti bank devralacak! 

Ankara : 19 (Turksö.U muhabi- ınektcdir. Bu suretle Bolkar dalın· 
1 

rinden) - Hukilmetimiz işle(me saha· daki maden lıavzası Uzerindc tetkik 
•ında yeni yeni teşebbüslerde bulu· ve arama enstitusUnUn işleri bitmiş 
nuyor. bulunmaktadır. Bu maksatla Bolkar 

Maden tetkik ve arama enıtitu- dağındaki te>isal olduğu gibi Etiban· 
su tarafından bir muddctdenberi ,Bol- .. , kın işletmesine devredilmiştir. 
kar dağında yaptırılmakta olan etud- Etibank çalışmalara derhal baş· 

ı~r bitmiş ve raporlar en"titU_ye gön- Jı.vacaktır. 
derilmiştir. Raporda Bolkar dağında İşletmenin daha ilk ~-ıllarında 
yapılan araştırmaların çok musbet Bolkar daıından memlekette çok bU· 
neticeler verdiği ve burada zengin ~·hk sevinç u_yandıracak neticeler elde 
maden yat:ıkları bulunduğu bildiril· edileceği muhakkak görUlmektedir. 

lzmir Fuarı kapanıyor 
tıı 11 lrlazbatelar gelmiştir. Bu 
~;ıı 11:ıbataıar da har iki mınta
tıı,~11 Suriye blrllOlne bağlan- Yayla yolculuğu 

meselesi 

davet edilmiştir. B •• k k l f • d" 
1-. Runciman'ın yalnız Südetle· UgUn apanaca 0 an Uarı Şıffi ıye 

ası istenmektedir. 

CG 1n~"- mazbataların sonları hep Ş\I 
•·ı~ b ıle bağlanmal<tadır: •Suriyeye 

Ş atıarıamayız~ 
~leyyallı: 19 (Hususi)- Şamda çıkan 
~ti aın muhabiri, gazetesine şu ha· 
ıı.~. ~errnektedit: •Buradaki Fransız 

''I " •lı._ 1\ ıakamaıınoa bir faaliyet \'ar-
~c. h ı)Qların yerleri değiştırilm~kte 
:ıı•ktUdıı<llarda mühim tedbirler im 
htr Ladır' beynelmılel va~iyel icabı 
c "an · -o·rıc &'• bır lilarruza kar~ı bu led· 

tın alındığı söylennıcKtedir. ·---

re dağıl, arzu eden bütün Çekos k d 800 000 k" d 
lovak akalliyetlerine plebist için Be· a ar , ışi gez i 
neşi ikna etmek lazımdır. 

2- Runciman bir hayalden iba· 
Bürüceğe yapılmakta olan kam· ret olan Çekoslovak devletinin mü• 

yon seferleri hakkında, sadece bir dafaası için lngilterenin kolay kolay 
okııyuc.ı şıkaytli olarak yazdığım bir, harbe girmiyeceğini Çekoslovak 
kaç satır. cOtnlıureisine bildirmelidir. 

- Bu yaz kendil~rile bir defa Bu gazete, şıı satlrları ilave ey· 
!emektedir. •Bu iş için harbe girme· 

. bile YQlctıl11k yııpmak .. bah.t5ızl•ğına .. · {;e 'değmez: Hitler yalnız üç buçuk 
uğramadığını - Kamyoncu Kadir ve milyon Südetin mukaddera.tile ala 

--::- GerisrüçÜocü- ~ahifed; - - [ - Gerisi üçüncü sahifede -

hmir : 19 (Hm.usi muhabirimi1.· 
den) - İzmir Enternasyonal Fuarı 
yarın gece saat ikide kapanacaktır . 
Yarın gece Fuar komitesi tarafından 

Fuar gazinosunda Ekspo7.anlar şere· 
firıe bir ziyafet verilecek ve nu:uk.IM 
sôylenecektir . 

20 Eylül, Kızılay günu olarek 
ııeçeceklir. Yarın Gece Fuaıd.ı Kı· 

zılay tarafından muhtelif eğlenceler 

ve gazinoda bir gardenparti tertip 
edilecek, sürpriizlerle dolu bir gece 
geçirilecektir. Muhtelif şubelere men
sup 67 Ecnebi kara.ve deniz yolları 
ile dün şehrimize gelmiş ve Fuarı 
ziyaret etmiştir . Düne kadar Fnarı 
ziyaret cdenlerın yckünu 798,900 
idi. 

\ 

ikinci 

mUllikata 
hareket 

Londra : 19 (Radyo)
İngiliz Başvekili Bay 
Çemberlayn yarın {bu· 
giin) Hitlerle ikinci ve 

son mülakatı yapmak üzere Gades· 
berge gidiyor . 

Plleblslt 1 Londra : 19 (Radyo]
ı ihtiyatla karşılanmak 

yapılma• . • 
d 

üzere verılen ~ alumata 
yolun a - s-d ti . b 1 gore u c erın u un-·-----' dukları yerlerde pilebisit yapılmas• 

esası kabul edildikten sonra Çem
berlayn ikinci mülakatını yapmakla· 
dır . 

H 1.. 1 1 Prağ : 19 [Radyo] -en .. yn n . 
Südetler Şefı Bay 

yeni bir be H 1• . b' b en ayn yenı ır e· 
yannamesl yanname neşretmiştir. 

Bu beyann'.mede hülasaten şöyle 
deniliyor: ., Kurtuluş saalları yakın· 

dır . ,, 

Çekler Pra~ : 19 [ Radyo J-
hUkOmetl _ Südet gönüllü kıtaları 

tamamen teşekkül el· 
ne isyanı 

miştir. Bu kuvvet 45000 

kişiliktir. Ve dört guruptan ibarettir. 

( Gerisi ikinci sahifede: ) 

ŞEHRİMİZDE 

Orta tedrisat 
kadrosu ihtiyacı 
karşılayabilecek 
Orta tedrisat kadrosunun 938-

939 ders yılı vaziyetini mevzuubah. 
setmiştik . Bu hususta dün Maarif 
Müdürlüğünden malümat aldık. De· 

niliyor ki : 
" Gazetenizin 18 I 9 / 938 ta· 

rih ve 4236 sayılı nüshasının ilk 
sahifesinin 5 ve 6 ıncı sütunların 

da Ortdokullara talebe kaydedil. 
mediği yazılıdır. ilimiz orta öğretim 
okı.llarından lıütün müracaat eden· 
!erin alınabilmesi için gereken ted · 
birler zamanında alınmış ve ihti. 

yaca göre yeni şu bel .r açılmıştır • 
Bu ders yılı Adana Orta Öğretim 
okulları çifte tedrisata lüzum kal 

madan ihtiyacı karşılıyacaklardır . 
Şartlan haiz olanların belgelerile 
20 Eylül 938 tarihine kadar baş· 
vurmaları lazımdır . Yer olmadığın· 
dan dolayı kaydedilmiyen talebeler 

yoktur • 

Son Dakika: 
ALMAN İKTİSAT 

NAZiRi ANKARA YA 
HAREKET ETTİ 

Ankara: 20 (Telefonlıı-sabaha kor• 
şı)- Alman ıktisat nazırı hükümetimi 
•ı .ıyaret etmek. üzere Berlin'den lı.ıro• 
ket etmi§tir, 



• 

.......... ~ .......................... , 
i~2~~~~C:!~~! 

Yangına doğru 
körükle gidiş 

if;-Ş--~-~-ü -1r-h-~
1

-~-~-~-1r-D-~-1r-ö-ı 
, ...................................................... _____________ , 

5 Kanunusani Baş vekilimizin Öğretmen Vekilliği 

SÜDETLERiN 
HAREKETi 

Okulu bir fen heyeti tara- Hava kurumuna telgrafı 
fındaıı tetkik edildi 

Kurs bu ayın 22 sinde 
Namıkkemalda açılıyor 

----- Yazan- -
/ 

Hanri Danju 

5 Kanunusani ilk okulu, dün 
nafia ve belediye fen heyetleri tara· 
fından tetkik edilerek bu sene de 
burada talebenin okutturulmasında 
bir mahzur olmadığına dair rapor 
vermiştir . Burada talebe kayıt ve 
kabulüne devam olunmaktadır. 

Pazar günkü yağmur 

"Başvekilimiz Celal Bayar hava 
kurumu genel merkezi tarafından 
lnönü kampında yapılan davete şu 
cevıplari vermişlerdir. 

1 ürk havacı gençlerinin nasıl 

çalıştıklarını yerinde görmek benim 
için büyük bir zevk ve kıvanç ola 
caktır. işlerin icabı beni çok müte
hassıs eden davetinize icabete imkan 
vermedi. Teştkkürlerimi bildirir ve 
değerli havacı gençle; i selamlarım· 
la muvaffakiyet temennilerimİn ibla 
gını saygılrrımla rica ederim.,, 

22 Eylul 918 perşembe günü 
öğretmen vekili olacaklara ai.f kur> 
Namıkkemal mektebinde açılacak 
ve ay sonuna kadar devam ececek
tir. istekliler şirndideıı Kültür Direk 
törlüfıüne baş vurmaktadırlar. Ders 
ler ameli öğretim ve idareciliğe aid 
olacaktır. 

Vilayetlerde ~ 4 yıl
da yapılan tesisler 

Başta Alman hükumeti olduğu 
halde, h;ç bir bükumet gerçi ehemm
iyetli fakat asırlardanberi iktisaden 
ve idareten Bobemya'ya bağlı kal· 
mış · bir azlığını Südet mernleke 
tinde yabtıklarını yapmasına asla 
tahammül edemezdi. 

" Sieg H ı il". hverrngi gem· 
!ekli ve kısa nazi pontolunlu bir iz 
cinıeydan aççık ar çıkmaz derhal e 1 
ler kalkıyor. Kalabalık bir ağızdan 1 

tekrarlı yor: "Fübrer, Reich, wolk" 
(Bir -memleket, lir vatan, bir şef). 

Bo' esbab'de, Friedberg'de, Gob· 
on'da. daha mühim tezahürler ya· 
pılmıştır. Kahveleri istila eden bin-

Pazar günü öğleden sonra hava 
yine birdenbire kararmış ve şehri 
mize onbeş dakika kadar devam 
eden çok hızlı bir yağmur yağ-

mışlır. 
Heyet Kozandan döndü iç Bakanlık, vilayetler hususi ida 

re büdçelerile 1923 finan5 yılından 
1937 finans yılı sonuna kadar vücu
da getirilen tesislerle, yapılan tamir· 
!erin miktar ve kıymetlerini tesbite 
karar vermiştir. Vilayetler istenilen 
bu nıalümatı en geç 1 O birinciteşri · 
ne kadar bakanlığa bildirmiş ola
caklardır. 

Kendilerine memuriyet ve işcilik 
verilmesini ve bayramlarını, Alman 
usulü büyük kalabalıklar halinde t~
zabürlerle kutlamak bekkını taleb e-
diyorlar diye benim gibi bir yaban- J 

cının nazarında bile tahammülfersa ı 

olan tavırlar takınıyorlar. \ 
Almanya'nın müzahareti, onların 1 

cüretini on misline çıkarıy0r. Çekos 
iovakya'yı çiledrn çıkarmak için git 
gide daha kati emirler alıyorınuş gi 
bi hareket ediyorlar. Alman adetle 
rinin hüküm sürdüğü bir memleket 

lerce genç nazi marşları söylermiş 
!erdir. Çekoslovak polisleri kendile 
rine daha az gürültü etmelerini söy , 
!edikleri zaman usulü dairesinde bir 
muharebe organize etmişlerdir . Po 
!islerin üzerine camlar, şişeler, bar
daklar yağmıştır. Friedberg'de üç 
Jan1arma yaralanmıştır. Buna rağ· 
menJan clarmalar tahrikçileri kaçır 

ma ~ i ç ı r. haı;ya ateş etmekle ikti 
fa etrni~lerdir. 

Yeni bir okulun 
·temeli atılıyor 

Hars komitesi tarafından yaptı 
rılmasına karar verilen Karşıyakada 
ki Sey han ilk okulunun ayın 23 üncü 
cuma günü temel atma töreni ya· 
pılacaktır. 

Güneşli okulu 
1 

Karşıyakada Hars komitesi tara \ 
fından yaptırılan Güneşli okulunda 
talebe kayd ve kabulüne başlanmış· 

te manidar olan bir vakıa bana her 
an bunun elle tutulur delilini veriyor, 
Seyrüseferi tanzime memur olan ve 
hükumetin sabrını son haddine ka 
ılar gitmek emrini vermiş olduğu 

Jandarmalar artık balkı kendilerine 
itaat ettİcemiyotlar bile. Südet Al 
manian kibritle oynıyan çocuklar 
gibi isyanlar oynuyorlar. Fakat bu 
gün şikayette haksızdırlar, çünkü 
her hangi bir şekilde kendilerine 

Kıvmıv'da tamamiyle Alman 
toprağına girmiş gibiydim, Skrovitz' 
e kadar hudut ancak bir k:ıç güm· 

1 rük muhafızı tarafından korunmakta ' tır. 
dır. Ova halinde bulunan memleket 1 

müdafaası imkansızdır. istihkamlar 
ancak Vebovitz cicarında başlamak

Vilayette bir toplantı 

Vılayetimiz Ziraat Baş Teknisi 
yeni Saadettin , Ziraat istasyonu / 
Müdürü Haydar ve pamuk mütehas· J 

sısı Klark dün V alı Tevfik Hadi 
1 

Baysalın Başkanlığında toplanmış 

ve pamuk durumu hakkında görüş 

müşlerdir . 

mani olan yoktur. 
21 mayı~taııberi, yani Almanya

nın Südet Almanlariyle 'anlaşma 

yapmak hususunda niyetini izhar et 
tiği gündenberi, Alman ırkından O· 

lan halk kahverengi gömlek, Alman 
Sporcusu ve işcisi iinüformasiyle te 
zahürler yapmaktadır Kimse bu ha· 
reketlerinin hesafıını sormuyor. Her
kes biribiriyle Hitler usulü selamla· 
şıyor. Bütün gazinolarda gençler 
nazi marşlarını eöylüyor !ar. Çekoslo- 1 

vak hükumeti, dün Krnov'da olduğu 
gibi, bir gamalı haçı eksik bayrak 
lar ardında geçit yapmalarına mü
saade ediyor. Hataları yüzünden 
belki bütün dünyanın harbe girece
ği düşüncesini omursamıyan bu pro 
tcstocular için bütün bunlar k~fi 
değildir. Kendilerini tatmin için Al 
man führerin;n onları vilayetlerinde 
ziyarete gelmesi lazımdır. Bugünkü 
Bohemya'ya, Almanya için Romen 
petrollerinin ve Karadeniz'in yolları
nı kapıyan tarihi ve tabii hudutları 
vermiş olan muahedeye kızıyorlar. 

Krnov'da, dün, zavallı Knoll'un 
cenaze merasiminin sonunda başlıyan 

dadır. Burada şehrin yarısi Alman 
toprağında yarısı Südet mıntakasın · 
dadır. Oradan itıbaren müdafaa ça
lışmaları göze çarpar, Alman tank· 
!arının geçebileceği yollar maniala1'· 
la örtürmüştür. Otelimden on daki
ka mesafede olan Pıoppau · Opava 
hududunda gerginlik, bahsettikleri· 

1 

me benzer kavkalar ve muhafaza 
karakollarının takviyesiyle tezahür 
etmektedir. 

~ONU VAR 

Malul memurların 
sağlık raporları 

nasıl yapılacak ? 
l 
1 

Sağlık ve Sosyal Yadım b1kan \ 
lığı ınaliıllere maaş tahsisi muame· ı 
lelerinin teahhüre uğramaması için 1 

alakalılara işin süratle ve tam bir 1 

intizam içiıde yapılmısı için b.ızı 1 

emirler vermiştir. Buna göre malul 1 

raporları iki nüsha olarak yapılacak \ 
tır. Raporlarda sorulan su1llere kısa 
ve vazih cevap verilecektir. Vesika -j 

Klara nat etmek suretile memuri·a~ 

Hamur ekmek ç1kardık
larından 

Taşçıkan civarında furuncu Zül· 
figar oğlu Resul ve keçeciler içeri 
sinde fuıuncıı Hakkı oğlu Mahmut 
hamur ekmek çıkardıklarından bak· \ 
larında zabıt tutulmuş ve ekmekleri j 
müsadere edilmiştir . 1 

yet vazifesinin hastalığın lazlalaş- \ 
masına amil olup olmadığı da rapo· i 
ra yazılacaktır. Raporlaıda hastalık 
kabili tedavi görülmediği taktirde 
kati ve sarih şekilde bildirilecek ve 
bizzat maişetini tedaıikten aciz olup 1 
olmadığı yazılacaktır. 

MalUI memurlara ait rapoılar İ 
hastalığın mütehassıs da bulunmak i 
şartile en az üç kişi lik. hekimden mü 1 
rekkep sıhi bir heyet tarafından ve 
rilecektir. Tabip imzalarına ait 15 
kuruşluk pul yapıştırılacaktır. 

Çeltikler hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere Kozana gittiğini 
yazdığımız heyet tetkikatını ikmal 
ederek şehrimize dönmüştür. Heyet 
hazırladığı raporu vilayet makamına 
verecektir. 

Lik maçları başlıyor 

Bölge lik maçları 25 9-938 
pazat günü öğleden sonra şehir 
stadyomuııda başlayacaktır. 

!ık maç Adana idman yurdu -
Torosspor arasındadır. 

Trenlerdeki yolculara da 
telgraf çekilebilecek 

Şehir dahili asayışı 
Geçen son kırksekiz saat içinde 

şehrimiz içinde hiç bir vukuat olma· 
madığı polis raporundan anlaşıl

mıştır. 

Adana idman yurdunun 
gardenpartisi 

Adana idman yurdu tarafından 
1 birinci teşrin 938 cumartesi günü 
akşamı saat 8,30 da bir gardenpar 
ti vereceğini yazmıştık. 

Mevsimin en güzel gardanparti 
si olacak bulunan bu gardcnpaı ti 
nin fevkalade rnukemmel olması 
için• seçilen bir komite ogün için 
mulıtelif sürprizler, eğlenceler, pi
yangolar tertip etmiş, mükemmel 

Devlet Demiryolları umum mü
dürlüğii ile Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü hareket halin:le ı 
bulunan trenl~rde .eyabat eden }Ol
cular için telgraf kabulü muame
lesine başlanmasını kararlaştırmıştır. 
Üç dört aydanberi hareket halinde 
bulunan trenlerde seyahat eden yol-, 

1 t 1 f k b·ı kt 'd'I h 1 bir CdZ temin ve iyi bir büfe hazır 1 cu ar e gra çe e ı me e ı ı er; a · 
1 

k d 1 1 . • 1 f k b . aııııştır. 
re ete en yo cu ar ıçın te gra a u s·ı 1 b' 'k' .. k d t . . ı et er ır ı ı gune a ar sa ışa 
lü usulünün ihdası yurdumuz ıçın çıkarılacaktır. 
yepyeni bir karar v~ aynı zamanda 
lüzumlu ve mübrem bir ihtiyacın 
karşılanması noktasından memnuni· 
yete şayandır. 

Hareket halinde bulunan trenler 
de seyahat eden yolcular için çekile\ 
cek telgrafl•r trenin, gittiği istika· 
metteki istasyonlara verilecek istas· 
yonlar da telgrafları katar başme
muruna teslim edeceklerdir. Katar 
başmemurlar: telgrafları sahiplerine 
teslim edecekl~r ve teslim ilmüha
berlerini de trenin ilk durduğu İstas· 
yona vereceklerdir. 

Domates ucuzladı 

Son yağan yağmurlardan sonra 
domates ucuzlamış ve kilosu 15 ku 
ıuştan '.> - 6 kuruşa düşmüştür. 

Bir et kaçakçısı daha 
yakalandı 

Hanedan mahallesinde oturan 1 
Mustafa oğlu lbrahimin Yıla n lı ınez· 
raasındaki bai!da Kanara harici 
hayvan kestiği görülerek yakalan· 
mış , etler müsadere olunmuş v~ 

hakkında zabıt tutulmuştur . 

Evinde yok iken 
yangın çıkmış 

Çaldırlar köyünde oturan Şa'>an 
oğlu Tanış yaylada bulunduiu bir 
sırada şahsı belli olmayanlar tara 
fından evinin yakıldığıııı i•ndarmaya 
şiköyd etmesi üzerine tahkikata baş 
lanmıştır . 

yağmur, tahmin ettiğim hadiselerin ,---------------------------------------------------------:-

çıkmasına tam zamanında mani oldu. H üşşam, Enıeviler devri H Ü ş ş a 1 ~ 1 n H az i n e 1 e r i 
Kahverengi gömlekli tezahürcüler niıı sefıb hayat çerçeve J 1 
kalabalığı, Knoll'un cesedini ilk mu· f Uc; GUn. IUk Tarih Yazısı •---------si içinde yaşıyan hali e· 
ayne etmiş olan resmi adli hekimin !erin en zenginlerinden macluttu. Mil· 
otomobilinin camlarını kırmakla ik 1 ~Jeti haraca kesmek suretiyll" bazi-
ti a etti. Çekoslovak polisletİ görün ki ki b nesini tı ım tı ım servete oğan 
mediler, bu sebeple akşam Alman bu adam ayni zamanda çok hasisti. 
radyoları şöyle diyordu: "Alman O kapar ki kendi nefsi için bir 
halkının muazam kalabalıaı karşı. Ç 6 dirhem bile sarfetmekten çekinir-
sı~da ebk_ 1 iandarmaları kışlalaıından di. 
çı mıya ı e cesaret edemediler.. K•ndisinden sonra hilafete (Ve-
Tczahürcüler sonra "Zafere selam. lid) çıkacaktı. Velid ise Hüş~amın 
d mek olan "Sieg Heil. nidalariyle tabiati h•!afma tamamen müsrif bir 
sokakları dolaştılar. hayat yaşıyordu. Hele hilafete kon. 

Bu haykırışları akşama kadar, ve duğu zaman tıklım tıklım dolu bu-
Krnov'dan Poppaıı - Opava'ua ka- lacağı hazine onun pek işir,e yarı-
dar yolda bütün gece işittim. yacaktı. Velidin bir korkusu vardı. 

"Sieg Heil. Çrkoslovak hudu Hüş~aın ölünce yerine ya ken-
dunJ~,. treni kendi hatlarına geçir· disi geçmezse. Vakia veliahttır, fa-
ınek ıçın çek l0praklarına gelen Al kat tarih misalleri (Veliahtlık) un-

man demiryolu mtrnurlarını yolcular vanıııın ne kadar kuru olduğunu ve 
böyle selamlıyor. 

ufak fırsatlaı dan istifade ettıkleı ini 
göstermiyormuydu. 

Vazife ile Şamd?n ~zakla~tırıp, 
(Eıden) e gönderilen Velid işte lıu 
endişe iledi r ki hilafet merkezin ie 
~min ve cüretli adamlarındıın (Ay

yaz) ı bıraktı, Ayyaz, ne yapıp y•· 
pacak Hüşşam ölür ölmez vaziyete 
bakim olacak Velide haber gönde
recekti. 

* * * 
Diğer taraftan Hüşşanı bunu 

haber almış ve (Velid) in adamı 

(Ayyaz) ı bir bahane i!e yaka!Jtıp 
zindana attırmıştı. 

Hüşşarn ihtiyardı Binaenaleyh, 
ölüm hayat kapısının eşiğine gelmiş 

ti. Böyle olduğu halde hala hazine 
sindeki servete el sürmüyor, hasis· 
!iği bırakmıyor ve kuru tahta üstün
de yatıp kalkıyordu. 

Nihayet hasta döşeğine diiştü. 
Hasta döşeğine dedik.... Bu sadece 
bir tabirden ibarettir. Hakikatte ise, 
Hüşşanı biı ot mindeı İn üzerind ~ 
ve hümma ateşleri içinde çırpınıyor
du . 

Gözlerini açıp kendine geldiği 
zaman boğazını yakan müthiş bir ha 

raret hisseli. Su istedi. 
Hemen toprak bir çanak İçinde 

zemzem suya koşturdular. 
Hüşşam titriyen elini çaPağa u · 

zattı. 

Tam içeceği sırada sordu: 

- Bu su zemzem değil mi? .. 

- E~t ya Emir!. 

- Dernek hen ölmek üzrreyim? 
Ümit vermek teselli etmek iste

diler . 

- Ölüm Allahın emı i !... dedi· 
diler. Ona kimse karşı dııraı;ıaz. An 
cak son ana kadar da cenabı hak 

tan ümit kesilmez. 

Hüşşam, elinde tuttuğu toprak 
zemzem çanağı dudaklarına götür 
dü. Fa\(at içmedi. Gözlerini kapat
tı. Senelere~ saltanat sediıi üstünde 
geçirdiği anları düşündü. 

- SONU VAR-

Südetler isyan 
hazırlanıyor 

- Birinci sabifeJen artao 

--~ 
Bu kuvvetler Ç~k.oslo~akya h~eıl 
tine yapılacak sılahlı ısyanın 

ridir. 
------• Prağ : 19 (Rad ' 
SOdetlerln balı 
karakolla Ellerinde boın S 

Junan yüzlerce · 
ra hUcumu ç k 

bu sabah. ~ BO 

karakollarına hücum etmıştır j rt 
rada Çek Jandarmaları Süde~~ 
dip hareketine geçmiş ve -~ 
de ellerindeki bombaları sa' 1 
!ardır. İki taraftan da ölenler 

1 

ralananlar vardır . 
[Radı 

I
Sabahlaraı Londra : 19 iJil 

Fransız ve Jng 
kadar sr 

rahhasları ars .. n 
konuşma .. k ]er dO muza ere • ____ _, d ;17 

ceden bu sabaha kadar . ebO 
miştir. Delegeler arasındak• 1 
zakercler tam 9,5 saat devaın 
tir . 

Resmi 
tebliğ dUn 
neşredlldl 

[Rad 
Londara: 19 ·ıı 
Fransız ve lnf 

1 

dJ 
Jegeleri arasıO 

.. 8~1 
yapılan ınuZ J 

a'-i-t -r-es_m_i_t_e_.bliğ bu sab~h 0'( 

ıniştir. Resmi tebliğe gore • k 
lovakya üzerinde takibediJec1~1 
Jahaııe politikada lngiliz ve 
Delegeleri mutabıktır. 

. [ Radı 
SUdetıerl~ Parıs : 

19 
;ld Londradan b 

hicreti mi ,,,- ö frsıt! 
6 ıne g re, : 

isteniyor • legeleri Çek ~ 

meselesi üzerinde en pratik 
olarak, Südetlerin AlmanyaY8 

' 

cereti k~yfiyetini ele aJınıı 
maktadırlar. 

Londra : 19 [R9
1 Londrada B .. binler' ugun 
1 yapı lan nU Londra sokak o 

maylşler nümayişler yaP 

dır. Bütün kalabalık şunu ~ 
yordu . " Çeklere yardıın 

1
,1 

Kalabalık Çekoslovakya se (} 
Başvekalet binaları önünde 
müddet durmuşlardır . ,ı 

1 

Londra : 19 [R ( 
Çeklere Kadınlar birlii' 

beynelml . 1 k yard ova yaya 1 lal yardım mek üzere beYn 
'-----...: ki 
bir istikraz akdini teklif et011 

lunuyor. Ve bunun için de 1 
milel istikraz tahvilleri çık' 
istenmektedir . 

Tar la yüzün der 
çıkan kavga 

Tarturlu köyünde otura~ 
oğlu Bekir Kap , Mustafa 

0 

mail Alp ve Değirmenci (/'.~ 
yünden İbrahim oğlu 0 

~ı· 
tarla meselesindtn çıkan 

1 
nunda Osman oğlu Mehın~11 
döğüp başından yaraladı~ 

d k' yakalanmış ve hakların a 
kibat yapılmıştır . Mebn111 

tedavi altına alınmıştır . 

. ~~ 
iki çoban arası 

Kızıltahta köyünde ot~rsı 
medin sığıı ço'nnı Bcşır ~
otlatmak yüzünden çıkan ~ 
ııyni köyde çobanlık ede~, 
bıçakla yaraladığından Y3 

ııl 
ve hakkında k~nuni mU3 

pılmı~tır . İsmail tedavi . 
üzere şehrimize getirilnıİŞ ı· 

101 

leket hastahanesine yatır• 

Bir armut yüziinderl 
ti 

kavganın sofi 

f\ier Mansu ·lu Nabiye 
1 

ol uran Hasan oğlu Ahll11
• 'ı 

. 1f'' 
bir Armut alıp vermek ıı 

k . . J ı ~ 
çıkan avga neltcesın e p.· 
de oturan Mustafa oglu , 

L ıdJ !aşla başından ve <>lça ~ 

elinden yaraladığından 'f'
1 

ı 
·bl 

v~ hakkında kanuni tak1 

mı~tıt. 
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Eski Karım ... 
gı ~ Doktor, Ekrem 
ııv asan 1 h an atmağa 

,ıı aılad1 : 

üd ·c 
h cçcn sonba 

·~f 

,~ nı;rıydı. Yakacık taraflarında avla· 
Or<luın G" ··k 1 • b d ıı) · uneş yu se mış en e 

dl liııı'.~nıa~ .zevkimi iyi tatmin etmiş 
il İlını u ıtıbarla dönüş yolunu tut. 

Bu sefer adam 

cağız büsbütün 

afalladı. 
Bir karıma, ya 

ni karısına bakıyordu, bir banal. 
Bu sıradıı kadın kendine gelir 

gibi oldu. O zaman kocası sordu. 

- Bir yerin ağrıyor mu? 

Tlirksözll 

Ankara-İstanbul telefonu 

Üçüncü hattın da 
inşaatı ilerledi 
Ankara : 19 (Telefonla) - An

kara - lstanbul arasında inşa edil· 
mekte olan üçüncü telefon hattı 
hayli ilerlemiştir. Hattın inşasına baş 
!analı bir buçuk ay olmuştur. Şim
diye kadar kışın havai sebepler do
layısiyle yapılmasına imkan olmayan 
Gerede ile Adapazarı arasında sek
sen kilometrelik kısım tamamen ik
mal edilmiştir. Hattın diğer kısımla 

rının inşaatına kışın da devam olu
nacaktır. Üçüncü telefon hattı önü 
müzdeki ilkbaharda işletmeye açı 
lacaktır. 

hava yolu 
işletmemiz 

- Birinci sahifeden artan -

Gene bu müddet içinde nakledi-
len gazete miktarı 1826.800.kilogram 
bagaj 999.500 I< ilogram, ve postada 
141 ,534 kilogramı bulmuştur. 

Halkın havacılıl!'a alışması için 
tertip edilen Ankara ve İstanbul Ü· 

zerindeki tenezzüh uçuşlarından fay
dalananların sayısı 199 dur. 

İdarenin 1937 senesi içindeki ge
liri, 14.356,80 lira yolcu bıleli; 1.553 
46 hususi kira, 395.00, tenezzüh u· 
çuşları; 232.73, bagaj, 200.83, gazete, 
201.93 µosta olmak üzere, 16.943.75 
liradır. 

Sivil havacılıl!'ımızdaki devamlı 
inkişaf dolayisiyle ihtiyaçları tamamen 
karşılamak · için Devlet Havayolları 

Sahife 3 

İdare memuru alacağız 
Lise veya orll okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me 

mur alacağız. lsteklılerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müracaatları. 

A. Brazzaf olli ve Şürekası Pamuk 

Prese Fabrikasından : 
Belediye Asfalt cadde üzerinde arabalarla nakliyatı menettiğinden, 

Prese yaptırmak üzere mal gönderecek sayın müşterilerin mallarını fab
rikamıza arka caddelerden göndermelerini ve fahrikaıııızm arka cadde
lere açılan kapulardan malları kabul etmekte olduğunu arzeyler ve fabri 
kanın da eskisi gibi müşterilerinin emir ve hizmetine amade bulunduğunu 
derin sayğılarımızla bildiıiriz 9760 20-22- 24 

~ta~Önerken birdenbire yolun bir 
llıak ında otomobilim bozuldu. Dur· 
tijııı ;ecburiyetinde kaldık. Şofö 
lthebie. ben de bir türlü arızanın 

Fakat bu kendine geliş çok sür· 
medi; kadın yine bayıldı. Bunu gö
ren kocası bana dönerek: 

- Doktor, dedi. Karımı kurta 
rınız, '.ne yapılması lazımsa lütfen 
yapın! 

yayla yolculuğu 
meselesi 

::k~::a~\aıtne,r~::aı::~is~:s~t~ı:~~: ~t~- ~ı---5---e--y--h--a--n---P--a--r-·-k--ı-n da 
dernleştirmektedir. 

Bugün idarenin elindeki tayyare 

tı !ile 0.1 ~u~amadık. Çaresız kalın 
~ı ~n b rıınızı kavuşturup oturmak 

~t d aşka bir şey yapamadık. El
IUı,u e bir otomobil geçer diye dü· 

Yorduk. 

~~i~kiın biraz sonra karşıdan bir 1 

ltab 
0 ıl görürıdü. Küçük spor bir 
~/anımıza gelince stop etti. 

ldaııı Ot Yerinden deri ceketli bir 
~lduğ~ere atladı. Arabamızın bo
ny,t' nu ve şehre inmek mecbu 
~!01

10de bulunduğumuzu söyledim. 
'ıt ,;eza ketle kendi arabasına da · 

lı. 

'k ~:0rııobilin arkalığında bir kişi 
~'lıda v~.rdı. Oraya oturdum. Ya

~ tılltrt -~urklere bürünmüş, yüzü 
ı 1u. ~ e Ortülü bir kadın oturuyor-

'1ıaı1 i;rhaJde bu adamın karısı ol-
ı. 

1ıkd~0nıobile aceleyle bindiğim için 
l\ıı 1k rııera~iRJi filan yapılmamıştı. 
l\.ıııa ~anı başımda oturan kom· 

lf ~n b konuşmak fırsatını aramak
tktiaşF a Ydpacak bir şey yok de-

a ı~he. akat kadın oralı değildi. 

Böyt 
A.n ece yarını saat geçti. 

1 lı, ~~.zııı karşımıza bir köpek 
iirliikPeği çiğnememek lazımdı. 

1 ,di, F akvapan zat direksiyonu çe· 
llhiş b· at bu manevradan araba 
1! Yol ır .~urette sarsıldı ve hepi. 

B, uıı ustüne düştük. 
f de 

0
•
1
kendimi çabuk topladım. 

Karım bir ~inir buhranı geçırı-
- Birinci sahifeden artan -

yordu · Okland Mustafa ortakları, isimleri. 
Herhangi biı hastaymış gibi es- b'J k ğ .. ni ı e zi retmemiş olmama ra men 

1 ki karımı tedaviye başladım. Uzerine her nedense fena halde kızdırmış. Sü 
eğilip göksünü dinledim. K•lbinde tun dolusu cevap vermeye yeltcni-
gayri tabiilik onda, eskidenberi yorlar, 
mevcut sinirden ileri geliyordu. Bu Meğer bu adamcağızlar foragat 
ehemmiyetsiz bir meseleydi. Nasıl timsali, adları d~ima hürmetle anıl 
hareket etmek lazım geldiğini bili- mağa layılc birer mücahit, birer fe-
yordum. Onu kendine getirecek tek 

1 
dai imişler de haberimiz yokmuş ... 

usul saçlarını ve ellerini okşamaktı. Sırf memleket, vatan menafii namına 
Bunu yapınca hemen açıldı. 1 ve Adana halkına hizmet olsun, diye 

1 

Gözlerini açıp beni karşısında gö- yaptıkları bu işte altın yaldızlı tak j 
rünce biç şaşkınlık göstermedi. Her- Jirname beklerken, bu suretle ten 
halde eski zamanda olduğunu zanne kit edilmeleri kendileıini pek dilgir 1 

diyordu. Yani benden ayrılmış bu. 1 eylemiş! ... Bu ne nankörlük, ne ka 
lunduğunu unutmuştu sanki: 1 dirbilmezlik? ... 

- Sen misin Ekrem? diye mırıl· 1 Her yurttaş gördüğü, duyduğu, 
dandı. · inandığı her kötülükten kanunun çiz 

Fakat yanımda duran şimdiki 
diği hatlar dahilinde şikayet edebi- i 

kocasına gözü ilişince birden sarsı· . 
!arak: 

1 
lir. Şikayete muhatap olan da tavzih 

__ Neredeyiz, ne oluyor? dedi. veya tekzip etmekte serbestir. Bun l 
Gözlerini sıra ile, bir bana bir da hiç bir fevkaladelik yok. Şikaye 

de kocasına bakarak ayni suali tek- ti neşreden gazete, onun haklı olup 
rarlıyordu. olmadığına inanır, veya im nmaz. Bun 

Kocası şefkatle eğilip dedi ki: da da şaşacak bir şey yoktur. 1 

- Hatırla yavrum. Deminki ha- Şikayet edilenin tavzihi uygunsuz 1 

diseyi hatırla!. Bu bay hani bizimle yalanla dolu olur, veya olmaz; gazc 
beraber gelmişti. tenin sahibi iki tarafı tartmağa, va. 

Kadın yavaş yavaş hepsini ha- kıayı tetkike lüzum göriir, veyahut 

sayısı, dünyanın sivil haflaı ındaki em
sallerinin çojtundan üstün olır.ak üze
re onu bulmuştur. Bu mükemmel tay. 
yareler, her türlü yeniliklere maliktir. 

idare, Ankara ve Yeşilköy mey. 
danlarında mevcut yer telsiz cihazla
rına ilave olarak yeniden biri Ankara
da, dil!'eri lstanbul'da Yedikule'de ol
mak üzere son sistem telsiz cihazla 
rına \'e tayyarelerin yeri görmeden 
St'fer yapmasını mümkün kılacak Gon
yometreleri muhtevi telsiz istasyon
ları kurmuşt ır. 

Hazırlanmış olan programın bir 
kolu olarak, inşasına başlanılan mey
danları türlü tesislerle tamamlanması
na çalışılacaktır. 

Ankar3 tayyare meydanında 8 
tayyare alan ve havacılık tek nil!'inin 
bütün icaplarına göre yaµılan beto
narme hangarın inşası bitmiştir. Ku-
rulmasına başlanan büyük telsiz istas
yonu da hazırlanmıştır. Tayyarelerin 
emniyetle iniş ve kalkışlarını temin 
ve muhtelit istikametlerde havalan
malarını temin için muntazam pistler 
vücuda getirilmiş; mtydanın hududu 
da işaretlerle tahdit edilmiştir. 

lstanbul'da Yeşilköy meydanın 
da Erfrans şirketinden alınan mey-
danın ıslahına başlanmıştır. Meyda· 
nın üç kilometre yakınında, Yeniku
le'de kuvvetli bir telsiz istasyonu 
kurulaıak Ankara . lstanbul seferle. 
rinin azami emniyetle devamı temin 
edilmiştir. 

lzmir meydanı olarak seçilmiş 
tırladı; gülümsedi ve : görmez. Ona da diyecek yok. Bun 

- Biraz sonra otomobilimin çı· lar ayrı bahisler. Kamyoncu ortaklar 
ı olan, Dumaovası istasyonu yakındaki I 

kageldiğini gördüm. Bayın ve ba· "lıer türlü esbabı istiralıati haiz, fev• 
yanmn nezaketlerine karşı şimdi de kalade konforlu" vük arabalarını se· 
ben onları kendi otomobilime davet lameli vatan namı~a iş!ete dursunlar· / 
ettim; w. arka taraftaki yeri ikisine Şikayetin haklı olup olmadığı. ihtıka· 

ı0 y 
0 ~a doktordum. Arkadaşla 

'tkc~tdırnına koşmalı idim. Biz 
upu sapsağlamdık. Yalnız ka· 
)atı zun bir halde yer.de hareket 

1 ayırdım· 1 ra sapılıp sapılmadığı, birleştikten I 
sonra nakliye ücretine sebebsiz yere 1 

O/o 50 zam yapılıp yapılmadığı, yap 
ıan ta lıkikatla me)'dana çıkacaktır. 

Gürültüye lüzum yok: 

sahaı..!a lıangar ve istasyon binası in· 
şaatı ikmal edilmiş, şehirle meydan 1 
arasında telofon irtibatı da temin 1 

edilmiştir. Meydanın ıslahı ve telsiz 1 

istasyonunun ku ru iması mesaisine de· 
vam edilmektedir. 1 

~ut0rdu. Kocası telaş içindey· 
'ıor t ~ad iyen karısının üzerine 
•ık ' akıyordu. Kadına gelince, 

11z0~cs alıyor ve arada bir 
r kaç söz mırıldanıyor-

, ~ti.·k 'l ,ıı b' ıııı. f( ır baygınlık geçirdiğini 
~ b· adın yolun kenarındaki 

'' ır kulu"b .. t.. .. b' · tis .. eye go urup ır sı · 
1. luııe t d k G .... .. •ın ya ır ı . orunuşte 

·~· lttırap k · · h kk k ·ti Ilı" çe lığı mu a a tı. 
~ : Utenıadiyen inliyordu. Ko 

~ica d . . 
1 

ı0 k" e erım dendım, dedim, 
~kıe nurkJerini çıkaralım ; zira 
~n deefes alıyor. 

)Uzij adama yardım ettim. Ka· 
1~ijr ndeki tülü açtım ; fakat 
~ba~ır~Çıtıaz kendimi tutamı ya· 
"" ~ ırıı. 

1 adın "e . . ı·ğ· .. .. d 'ld <> çım~ız ı ı yuzun en 
\i v u· 
1 ~llıobiJguıı . k~r.ımdı. Ve şim. 
t11 na d sahılıının, yani beni 
l!ıı ba avcı edenin eşi. il 
'dı ~111 nca ada b" b"t" ~. m us u un 

Ne' : 
~~;: Var t hl'k ı· · •ı d k ' e ı e ı bır şey mi 
ır ~ec 0 lor? diye sordu. 

' s·· 
. e tek rıyJemedim. Sustuğumu 
ı~ij ıarladı : 
'rıı bederiın .. 1 . d k en· soy eyın o tor. 
, .~ay1 ııtı bütün varlığımdır. 
···~ r tcJ· 1 ~d 8tetih aş anmayın! Bir şey · 

•ııı b olun! dedim. 
~ ' a 1 1 k 1 ı. Yanın k"rseleıini çıkar. 
aeıı' 

' doktor Ekrem Hasanım 
• 

Bütün 'sinema meraklılar 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 
Müstesna bir sinema müsameresi 

halinle takdim edeceği Rus edibi 

Tolstoy'ın 
kuvvetli kaleminden çıkmış ve dahi 

Bethoveıı'in 
musikisile süslü 

UYKUSUZ GECELER 

Fransızca sözlü nefis şaheseri gör-

ş. 8. 

Adana'da hususi bir komisyon 1 

tarafından tetkikler yapılarak müna· ! 
sip görülen şehre üç kilometre me· 

1 

safedeki sahada tayyare meydanı j 

1 
o~mı_ra çok müsait olan bir yer se· I 

---------------. çılmış ve satın alma işine başlanmış-

M üre ttİ p alacag" iZ tır. Meydanda hangar ve istasyon 1 
binalarının inşası devam etmektedir. 

Gaze.te kı~mında çalışa- Bir taraftan telsizlerin kurulmasına 

cak iki mürettip alaca- çalı~ılmaktadır. 
idare, ana meydanlaıa ilave ola

ğız. İdarehanemize mu- rak ihtiyat meydanları da kurmayı 
racaat. kararlaştırmıştır. Ankara • lstanbul 

Musoliniden Run
c\mana mektup 

- Biıinci sahıfeden artan -

lıattı üzerinde 10, İstanbul · lzmir 
hattı Üzerinde 6, Ankara . Adana 
hattı üzerinde 6, olmak üzefe 22 
ihtiyat istasyonunun yerleri tesbit 
edilmiş, bunlar işaretlenerek satına! · 
ına muamelelerin! başlanmıştır. 

melidirler. Kuvvetli bir mevzu ı· 
çerçevesi dahilinde cer~yan eden . kadar oluyor. Kimse onun hu hak· 

Ankara ve lstanbul arasında gi· 
diş gelış olan ücretlerin 29 lira 75 
kuruşa indirilmesi ve evvelce 1000 
lira mecburi sigortaya alınan 2 lira
nın 58 kuruşa tenzili bu h1t üzerin 
de rağbetin artmasına mühim bir 
amil olmuştur. İdare, gen~ teşvik 
mahiyetinde aldığı kararlardan biri 
olarak, altı ay içinde İstanbul · An 
kara arasında beş sefer yapan yol· 
cuların altıııcı seferini p>rasız temin 
etmektedir. 

ve bir aile faciasını musavver j kını inkar edemez.,, 
büyük ve dramatik bir filmdir. 1 Gazete netice olarak, lta!yanın 
Baş Rolde : Bohemyaya karşı bir dostluk siyase. 

Gaby Morlay 
ti takip edebileceğıni, halbuki Çe-

97'i2 

Mevlüt 
Merlıuın zevcim F e:rıuh Soley'in 

ölümünün kırk • na tesadüf eden 211 
9!938 çarşamba giinü öğle nAml 
zını müteakip U ~ u Clmide nıev)ut 
okunacağından merhumu sevenle 
rın ve arıu edenlerin teşriflerini ri
ca ederim. 

c. NEZiHE SOLEY 

koslovakyaya karşı böy e bir siya· 
set takip etmelerime imkfi.n olmadığı 
ni kaydeytemektedir. 

.... 
> 8 ) ı ,,.., 

19 EYL0L 938 

Gök yüzü açık, Hava hafif ı üz· 
garlı. En çok sıcak gölgede 29 de· 
rece. Geceleri en ar. sıcak 19 dere

ce. 

Hizmetçi aranıyor -
Evde çalışmak üzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstiyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

21 Eylul Çarşamba Günu Akşamı 

Üstad Muhlis Sabahittin 
Operet Heyeti 

İLK TEMSİL 

. ' • • ............................................................................................................. 

j BALIKÇILAR i 
••• t ........................................................................ ..._...~ ..... ... 

' ' • • 
20 - 21 9759 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığını ve en: 

sonmodellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bıldirir. 

(Yurd : Kızılay caddesinde ıstiklal Okulu 
G. A. ll 9691 karşısındadır.) 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
A.ı11ııı11 Sıı: a pı<J f..abııl tarılıı : :!716.IJ<JJlJ 

\ eşrt tunlu : 

Dünden artan -

F · Tasarruf ehliyeti m ıhkem: kararile tahdid adılmiş vaziyelle 
bulunanlar, 

Stajyer veya avukat olmaktan memnudurlar. 
Şu kadar ki (A) fıkrasının tatbikı halinde kasdi olmayan cürümler 

den biri ile veya cezayı lıafifleten sebebler nazara alınarak mahkum o
lan'arın bu mahkumiyeti stajyer veya avukat olmaya mani olup olmadı

ğına baro idare meclisi tarafından karar verilir. 
Madde 3 - Maaş, ücret veya aidat 'llukabilinde görülen hiç bir 

hi7.met ve vazife, i~ ajanlığı, tüccarlık veya m"sleğin vakar ve h3ysiyetile 
telifi mümkün olmayan her türlü meşgale avukatlıkla içtima edemez. 

Madde 4 - A) Mebuslar, vilayet ve belediye meclisi azaları ; 
B) Üniversite, yüksek veya tali m•ktcb profesör, muallim, doçent 

ve asistanları ; 
C) Hususi müessese ve şahısların müşavir ve avukatları ; 
D) Hakemlik, tasfiyr memurluğu, kaza mercilerinin veya adli bir 

dairenin verdigi her hangi bir vazife veya hizmet, 
E) Anonim ve kooperatif şirketleri idue meclisi azaları murakıb

leri ve hayır ve ilim müess•seleri reis ve azaları, 

Üçüncü madde lıükmünden müstesnadır. 

Şu kadar ki bıonlardan mebuslar hazinenin, belediye ve hususi i Ja. 
relerin, vilayet ve belediyelerin idare ve murakabesi altında bulunan da
ire ve müesse~elerin ve sermayt"sinin yardan fazlası Devlete aiJ şirk"t 
ve müesseselcı in, vilayet ve belediye meclisi azaları mensııb oldukları 
hükmi şahısların aleyhindeki dava v• işittin takibden memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şamildir. 
Madde 5 - MdaŞ veya ücretı D~vlet, vilayet veya belcdiy• büt · 

çelerinden yahut Devlet, vilayet veya belediyelerin idare ve murakabesi 
altındaki daire veya müessese yahırt şirketlerden verilen müşavir ve avu. 
katlar yalnız bu daire, müessese veı a şirkdlere aid işlerde avukatlık e· 
debi lirler. 

eden 
\ar. 

Mahkeme veya kazai mercilerde mensub oldukları Jaireyi temsil 
hukuk müşaviri veya muaviııleıi baroya kayrlolunmaya mecburdur-

Madde 6 - Bir hakim veya müddeiumuminin sebeb veya ııeseb 

(Sonu Var) 9583 

1 



Salıife 4 

Malatya Bez ve-iplik fabrikası . A. Ş. ~dana mensucat 
Faoril<asınHan: 

Vilayet Hukuk İşleri Müdürlüğiinün 10.9.938 tarih ve 1690 sayılı tezkere.sile lstimlalC kararnamtsinin 13 ün· 
cü maddesi mucibince ahz olunmasına karar verilmiş olduğundan. Aşağıda cins, miktar ve takdir olunan be. 
dtlleri ve sahipleriııin adları yazılı gayri menkul sahiplerinin 24 2.938 arihine kadar fal>rikamız (Jirektörlüğüne 
müracaat etmeleıi ehemmiyetle ilan olunur. * 

fst 1mlaki İstimlalC olunan Mülkün 
Yapan daire Cinsi Parsel Np; 

Malatya bez ve 
iplik fabrikası 

" 
• 
.. 
" 
" ,, 

" 

" 

; . 

Ev 
.. 
Avlu 
Ev 
n 

" 
" 
" 
" 

• 

37 
38 
49/1 
40 
41 
42 
43 

45 
46 
47 
~8 

49 
49 
51 

700 
450 

95 
o 

246 

83 
18 
70 

21 
139 

Malatya Bez ve İplik f abrilUıs Türk Anonim şirketi 
Adana m ~nsucat fabrikası direktörlüğ "inden: 

iktisat Vel{ale ınln 19 .g. 938 tarili i resmi gazeteae neşrettiği yeni b~z 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın im~I etmekte old~u kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağmuzı ilan ederi~ 

ç; insi Tip 
No. 

Çtfçi 2 
Astarlık 14 

Genişlik 
75 
85 

Top m. 
36 
36 

iNCELiK 

Beher 
Top F. 

630 
677 

yaca tanınmış en son icadıardır. Buhar.il ve 
triksiz makineleri•. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında lstanbuldan bir sanatkar getirilerelc 

Su ondülesi ve maşa işleri dah~ muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak kMşısında 
10 -15 9725 

-----... ,~----.-...-

~ Kumbarctj biri 
1 ~ 

1 

Vanlı Kasım O. Hüseyin 

" " " Ahmet oğlu Şakir 
fbrahim O. f brahim veresesi 
Salih O. Osman Savaş 
Demir oğlu Mehmet Ali 
Gülüzar oğlu Selahittin 
Şahin O. Abdullah f rC:f ay 
Anmet O. Akif Güngör 
Derviş oğlu A Ii 
Mehmet zevcesi Halime Özel 
Menmet O. Aödi veresesi 
Mustafa 
Mdimel Ali Kurçer 

17 - 18 - 20 

Büfe salonu işçiler kahvesi, bü
vet, herber salonu ve mü('afir salo· 
r.untian terekk:üp eClen ve aylığı 60 
lira tahmin edilen Yeni Adana ga · 
rı büfesi 3 sme müddetle ve pazar 
lıkla kiıaya verilec~ktir. 

Pazarlık 21 9 ,38 T. çar~anba 
günü saat 10 da Adana işletme mü 
dürlüğü binasında artır:na eksiltme 
komisyonunlJa yapılacaktır. Muvak· 
kat teminat 162 liradır. Kim şartna 
mesi Adanada komisyonda görülebi 
lir. isteklilerin 2490 numaralı artır 
ma ve. eksiltme kanunu ve şartnameJ 
mucibir.ce vesaiki J.izimeyi ~e mu· 
vakkat teminat veıne makbuzunu 
hamilen saatı muayyende pazarlıkta 
hazır bulunmaları. 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 -Dış meınlekel'e için Abônc 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedılir. 

2 - Hanlar için idareye müra-

Çukurova harasının ihtiyacı olan 
87 bin ICilo yulafla 5 bin kilo arpa 
bır şartnameöe açıK elCsiltmeye ko
nulmuştur. 

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

• İh~lesi 21 9 938 çarşamba günü 
s,ıat 15 te Ceyhan Belediye salonun 

da yapılacalCtır. 
Şartname!'.i her gün Hara mu. 

hasebesind~ görülebilir ve İstiyen· 

lere veıilir. 
Ebiltmeye girmek istiyenlerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü mad · 
delerinde yızıh veseik ve hara vez· 
nesine o/ahracaklan muvakkat temi 
nat makbuffariyle l>effi gün we sa· 
atta Komisy,ma gelmeleri. 9724 

9 15-4 7._.:!Q 

kültür 

ProjP. ve şartnamelerini 
görmek isteyenler Belediye yazı 
işleri bürosunda görebilirler. lplip
lı~rin ihale &aatmden laakal bir. saat 
evvel kapalı ıarflarile belediyeye 
yatırmış oldukları ilk teminat akça· 
sına dair makbuzu encümene ver-

14-20 -30-5 

civarında 
Müslüm 


