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UDETLER HAREKE! 
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~ ~ • ! 
; lsvıçre ; 
• • i Korkuda t 

Pamuk müstahsilimiz 
fena bir vaziyette 

HAZIRLANIVOR • i , . . 
-....... ..................................................... _ ............... . 
tkoslovakf adaki bütün gazeteler 

tabi sıkı bir •• sansore 
nıeselesi de akalliyetleri 

Amiral Horti • 
' 

Berline 
ortaya 

gidiyor 
Prat 
· .1 : 20 ( Radyo ) - Fransız 

'•fı~ c lngiJiz elçisi • Bay Beneş 
Gllkc arı kabul edilmiş ve uzun 
l hu~~lcr yapılmıştır. Elçiler, Lon· 
'lltrdir tıınctinin tekliflerini bildir-
~ . 
illıtJar M ı· . b d .. l''k iaİlıi . . ec ısı u an a gun u 

~\'ak b~t rmiş bulunuyordu . Çe
)~j 1 hukümeti Çek topraklarında 
tr aınarnile temin etmiştir . Ga· 
lard::~ı bir sanı::öre tabi tutul· 
Prat 
' lij k: 20 ( Radyo ) - Südet 

Btrlin 20 (Radyo)- Çekoslovak 
hükümeti; İngiliz ve Fransız teklif· 
!erine henüz cevabını vermemiştir. 

Cevabın yarın verilmesi muhtemel· 
dir. 

Prağ: 20 (Radyo)- Çekoslovak 
hükameti; üç nııntakadakı örfi idare 
yi ondokuz mıntakaya çıkarmıştır. 

Berlin: 20 (Radyo) - Südetlerin 
şefi Henlayn; gönüllülerin baş kum· 
andanlığına seçilmiştir. 

Berlin: 20 (Radyo)- Macar baş 
1 

• ll~r ıtaları kumandanlığı bir teb
, Ytııj:ıcrek hazırlıkların bittiğini 
'tıııı b·ı'~ i'önüllü kaydine başlan
lia~ dırrniştir. 

t~ı lla~b· alın dıgına göre , Macar 
~Ya) 1 Amiral Horti yarın Al
llt~ ~~ hareket edecektir . Amiral 
~i ~an ricali ile, Çekoslovak
lltGltt ,~car akalliyetleri meselesini 

SUdet ,eti Hen9ayn 

Hitl !rle görüşeceğini bildirmekte. 
dir . 

vekili ve hariciye nazırı Bertgadende 
devlet reisi Hitleri ziyaret ederek 1 
Çekoslovakyadaki Macar akalliyet· 
leri meselesi üzerinde görüşmüşler· 
dir. 

~ t~tir • 

~~~;.•.: 20 ( A. A. )-Fransız 
~fldr.~1 de Hariciye Nazırı dün 
-~ ~n Parisc dönmüşlerdir. ln 
qkc lct adaml:1rile yaptıkları 

1940 da lngiliz 
Donanması 

; Milli Bankanın altın : • • i ihtiyatı gizli bir ! 
! depoya nakledildi ı 
• • • i 
i Londra : 20 (Radyo) - i 
i lnglllz gazetelerlnln haber i 
i verdljlne göre lsvlçre t 
i mllll benkas1ndakl alt1n lh- i 
i tlyatının bUyUk bir kısmı i 
i harp tehlikesine karfı, Alp i 
i latlhklmlarsndakl glzll de- i 
i potara gönderllmlftlr. i 
i ZUrlhtekl bUyUk banka- i 
i lardan biri de, ihtiyat al - i 
i tınlarından 500.000 lnglllz i 
~ llraaı dejerlndekl bir kıs- i 
t mını, askerlerin mu hafa- i 
i zası aH1nda, Cenevredekl i 
i aajlam depolara nakledll- i 
i mı,tır. i ......................................................... ~. 

~:~1ıM 

Belediye 
seçimleri 

NEVZAD 00YEN 

B ir muddettenberi Beledi~ e 
seçim hnzırlıkln.rına başlan

mış bulunu,·or . Defterler 

ld . d' 'ld' . u . . l n ı ı \·e ın ırı ı . uu avın yırmı 

Son 
rekolte 

yağmurlar, kalite 
Üzerinde tesirler 

ve 
yaptı 

.. 
Pamuk tahmin bürosunun ikinci raporuna gore 

Mahsul 145,000 balye 
SeJahiyettar kaynaklardan aldığı- 1 

ınız malümata göre bölgemiz pamuk J 

mustahsili fena bir vaziyette bulun· 
maktadır. Son yağmurlar hem ka· 
!ite ve hem de rekolte üzerinde fena 
tt'sirler yapmıştır. 

Şehrimiz pamuk tahmin bürosunun 
neşrettiği ikinci raµora göre, ıekolte 

birinci tahminden 57,000 balya nok
sanile 145,000 balya olarak tahmin 
edilmektedir. Bu mıktarm 120,420 
balyası Seyhan vilayeti, geri kalanıda 
Tarsus, Mersin ve Silifke bölgeleri 
istihsalatıdıı. 

Klevland pam.ığunun toplanması 
devam etmektedir. Çırçır 1fabrikaları 
faaliyete geçmiştir. 

Bu yılki pamuk mahsulünün idra 
ki sıralarında havalar yağışlı gittittin 
den pamuğun rengi ekseriyet itibarile I 
parlaklığını biraz kayip etmiştir. 

Pamuk ekim ~ahası geçen seneye 
nisbf'tle az olmakla beraber ilk bahar 
.sellerinin gelmesi dolayısile ova mınta 
knsında bir kısım arazi geç ekildiğin 
den penbe kurt haşeresine maruz kal 
mışlır. 

Rekolte nol<ımnlığının sebepleri 
de şudur: Klcvland fidanlarına arız 

olan zenk h:ıstalığile mevzii olarak 
pamuklardn görülen yeşil kurt ve 
geç ekilen pamuklarda zuhur eden 
pembe ve dikenli kurt haşereleri ile 
ilk bahar sonlarının yağışsız gitmesi 
ve sıcakların birdenbire gelmesi do· 
layısile pamuklar eyi birşekilde mey 
velerini büyütememişlerdir. Ve bu 
suretle rekolte düşmüştür. 

Keza piyasa duı-umuna hiç le me. 
mnuniyct veriçi bir halde değildir. 

Fiatlar 28-30-32 kuıuş arasında oy 
namaktadır. 

Bu yıl da geçerse 

On sene için 
sulh kurtarılabilir 

· e 'tlcrde Çekoslovak mese· 
sı ~~slihane bir tarzıhalle va
rıd'~ırı takibedilecek politika 

dıt,: tarnamen mutabık kalmış

Bütün denizlere korku sala
cak bir kuvvette olacak 

sclcizinJe Pnrti Ocnklaı·ı İ>arti "nam· j 
zetlerini teshit edecek ve lJir Tcşrimle 
seçimlere uilfiil ha~lanacaktır. l 

Partimizin Bcledi\'c o;eçimll'ri için 
kabul eHi~i hll,\'Uk pı:ensip. bu seçim· ' 
!erin mullak uir serbesti içinde ce
reyan etmesidir , Binaenaleyh seçme 
hakkını haiz olan siteliler için bu 
o;cçimlcrc karşı yakından olakadar 
olmak, medeni bir borç olduğu kn· 
dnr , maddi menfontlarınm emrettiği 
bir borçtur da • . Bc:lediycnin . bir 
şehirde ynsa\'an insnnların sıhhat , 
temizlik, eğ

1

le~cc ve bedii z;\'klerini 
temin ve tntnıine, bir kelime ile şc· 
hirliniıı İnsanca yaşamasını temin 
eılecck kolnylıklnrı bulmnğa nH.·mur 
bir_ organiz:h.\'On oldııgunu göz Önllnde 
tutacak .. olur-;ak~ , bu tc~kilall idare 
edecek İn-.nıılnl'I '>l' \"llll'ııiıı ili..' kadar 
ınuhiııı lıiı· .. \'a/.iı'l·_olduguııu anlı\l'ız . 

di td~ltşrna dün Çckoslovakyaya 
in 1lıniştir . 
·ıdi;•luınat alan mahafilden öğ . 
biaitırıc atfen Çekoslovakyada 

Mevcud 325 hine, 
daha ilave 

200 bin ton 
ediliyor 

ti \' ~apılrnasından vaz geçil· 
lijtc \ rağ hükümetine yapılan 

l~ldtıR Uduttarın tashihinin esas 
· u Londradan bildirilmekte· 
~a 

~ter · 
cı; . aıansı da Çekoslovak hii-
l!\;.11~ hrtrbin önüne geçmt:k 
tılc•kı, P tarısız teklıfıerini esas 
~ ahul etmiş yalnız l:.ıir ce· 

~ı,'~~hilınek için tekliflerin daha 
i. it surette kendisine lıildiril 

~til~stcrniştir. 
' ıı Baş k·ı· . H' 1 1 tCt . .~c ı ının yarın ıt ere 
~b iı soylenmektedir . 
·ta ' taraftan Polonya ve Ma
~k:ı •rkdaşlarının bulundukları 
tk• arın kendilerine iadelerini 

r 

1 1 
' . 

, ..... ., 

~,. 'Cditler •ta . 
~ile r Şl\ral naibi;Göringin daveti 

lnglllzler in Hut zırhh•ı 

- ~ itki Prusyaya gitmekte 
oytcr . 'b' .. 

Londra - (Anavatan Donanma· 
sı) nın büyük Sonbahar ma
nevralarına hazırlık olmak üzere .. aıansı naı m orıce 

illetler cemiyeİi Tokyo ı 
J~tnüracaata karar verdi 

l><>rıya teklifleri reddederse , bazı 
tedbirler tatbik edilecek 

~, 

iL llt "'"r ,ttı 1 -.,f;h• : 20 (Radyo) - Milletler Cemiyeti konseyi Çinin 
~,," . '1u:'• Paktın 17 inci maddesinin tatblk}ne karar ver
'"\;" , ~O •tler Cemiyeti Japonyaya bazı tekllfler hazırhya. 
'~ı ~ .. , .. :r Japonya bu tek-e iktisadi vaziy<!ti hakkında mühim be 
" 'caaa1 •derse , o zaman yaııatta bulunmuştur. 

:t r••r tatbik edilecek- Bu beyanata gdre , japonyanın 
cı Okyr m:ıli vaziyetı o kadar kuvvetlidir ki, 
ıt-ı ~~, 116 l : 20 (Rad Çine karşı uzun müddet haıp yapa-
.. 

11 ııır .ltııihikatt' yo) Bir ga- bi!e~ck rnddede olduğu gibi Çın den 
' llludüru a Japon bankası alınan ycı lcıi de iktisaden yükselte-

-.........:.: • Japonyanın mali ve· çek nıdbiycttcdir. 

yaptığı ekzersizler bitmiştir • 
lskoçyada seyahat etmekte olan 

ltalyanın Londra sefiri Kont Grandi 
de bir tesadüf ~seri olarak bu ta
limleri seyeretmiştir. 

Anavatan Donanmasının en bü
yük ünitelerinden olan [33,500] ton· 1 
luk Nelson ile [33,900] tonluk Rod· 
ney esliha bakımından dünyanın 
en kuvvetli saffıharp gemileridir . 
Bu zırhlıların dokuzar tane 406 mi
limetrelik , onikişer tane 152 mili
metrelik ve altışar tane de 120 mi· 
limetrelik topları vardır . Bundan 
ba~ka tayyarelere karşı kullanılmak 
üzere bir çok hafif toplara sahipdir· 
ler . 

Hood adında"-i bliyi.ik zırhlı ise 
hem tonnaj ve hem de sür'at itiba· 
rile yukarıda söylediğimiz iki gemi
ye üstiindi.ir. [ 4 2, lOOJ tonluk olan 
bu gemi saatta 31 nöd yol almak· 
tadır . 

Halihazırda ise otuz beşer bin 
tonluk beş zırhlı tezgahlarda inşa 
halindedir . Bunlardan başka ya· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Sildinin ... itl.' llzl· ı·iııde bir takım 
h:ıklal'I \'e -.itcyc knr~ı bir bıkım ' 
borçları \'nı•dıı·. Şehir U:1.crindeki bu 
h:ıklarınıızı i'tl.'."ebilmck için .;-ehre 
kaqı borçlaı·ımızı ödemek mecburi· 
yetindcyiz. İşte, Hclediydcr bize bu 
h:ıkları temin ve diğerlerinin hakkı 
olan borçları mızı bize ödetmeği tnah
hut eden bir mue ... c;esedir . llinaena
ll'yh bu mUcsse,enin idarcsini ellerine 
,-erec(•gimiz insanları o;cçmck husu-
.. undn çok nlakalı ve titiz olmamız 
lazımdır . 

Saltanat dc\Tindc .'urdun hakiki 
ınenfnat ve ihtiyaçlnriyle alakadnı 
olan devlet ol mndıgı gibi . ~ehrin ih-
tiyaç ve menfontlariyle ugrnşan bele
diyede _yoktu . Saltanat: dcvrinin 
hclediye:.i şahsi tagallup \ c nüfuzları 
kanunile.;tircn bir titrden baska bir 
~c..r de~iİtii. ' 

Belediye de her~e.'' gibi hakiki 
nıanasını ancak Cumhuriyet den·inde 
almıştır . Bunu anlnmnk için şehirle
rimizin bugllnku çehrc.;İne b(lkarak. 
on, onbcş sene evn·lki halini hatırla
ınnk kafidir . Y nlnız şurasını unutma· 
ınak lazımdır ki . saltanat dc\'rinin 
medeni dunyn ile aramızda nçlığı 
asırlık ınesnfelcri kapamak içir1 her 
.;;ıhn<.la olduğu gibi ~chircilik , .c 
lıclcdi_yccilikte de ko:;a ko~a ilcı·ill'· 
nıl·k nıechuı·iyctinde, iz. Bıı suratlı 
,\'tıı·tı.' U~U dunhırmamnk \'C daha hızla 
ilerill·nwk ıçan lıclediyclcrin yurt 
umranı, gllzelliği ve ~ehirlinin haya· 
lı Uzcrindclr.i muhinı roll.·ı·ini unutma 
varak bcledi,·c scÇinılerint• lavik ol-
• v • 

duğu (•hemmi_ycti ,·ermemiz lazımdır. 
Bu nıUessescnin i<lart ,ini şehiı· 

hayahruı .... ın tanzim ve ink' , af ını el· 

Milletle~ cemiyetinin 
olan gazete ne 

naşiri efkarı 
diyor ? 

Milletler cemiyeti mlidafileri,•şu aylar içinde sulhu elden ka· 
çırmazsak, bir seneyi teminat a tına alacağımızı söylüyor ve sonra ... 

Avrupanın muhtelif hududlarında yeniden harp türküleri söylen 
mekte iken . . Cenevrede toplanan Milletler cemiyeti asamblesi, dünya 
sulhunun devamı için görüşüyor. 

Sulh için en büyük amil telakki edilen «Milletler Cemiyeti misa· 
kı» prensiplerinin tatbiki üzerinde ~üzakere e~iyo~lar .. ~~. münasebet· 
le merkezi lngilterede bulunan .. Mılletler Cemıyetı bırlıgı,, Gut~ Y.O· 
hındaki propagandalarına bir kat naha kuvvet ve hararet vermıstır . 

Bütün endişeler, bu sene dnhi su lhu:kurtarabilmektir. Çünkü bir sene 
i\·in karnnılan sulhtan sonra şuurlu bir suretteJgi.rişil.ec~k . sulh~erv~r 
hareketle. en aşağı on sene, insanlığın ve ınedenıyetın ıstıkbalı tcmı· 

n .ı t nl lına alınmış olacağı tahmin ediliyor. 
·'Milletler Cemiyeti birlrği,. nin naşirı efkarı olan "Hedvey,, ga· 

zetesınin başınak.ılesinde naz:ıriyen in tefe rrııatını anlatıyor: 

"Sulhu bir sene için kurtarırsak, 
Belki en sene harp olmaz. Ve eğer 

on sene harp olmazsa, sulh, gayri· 
muayyen bir zaman için kurtarıl ı ış 

bulunur. Çünkü bu on sene içinde, 
insanlar, şiddetlen kendi aızularile 
sakırıırsa, tehditten kaçınırsa, bu hal 
gün geçtikçe bir ihtiyat halini alır. 

On sene içinde, bütiin ihtilafla 
tın anlaşma yolile hBllİ adet olur, 

* * "' 
1918 den 1938 e kadar geçen 

yirmi sene, bir "bitkinlik,, bir "ken 
dimize gelme,, bir yeniden refaha 
kavuşmak için çabalama,, devresi 
olmuştu. Onun için bu yirmi senenin 
büyük mikyasta bir harp olmadan 
geçişi, bizim için ideal şekilde harp· 
ten kurtulmak demek olmamıştır. 

krine frslim dmek llzcn~ seçeceğimiz 
odamlar, sosynl scviJ cmizin, irfan dl·· 
rel'C'mizin, .;İ_v:•sİ ı •UşttımUzUn miynrı 
rlncaktır. Biz ~u kannntfoyizki, Cum 
huriyct şehirlisi lıutun bu sn.) dığımız 
~eylerin muhnssnl:ısı olnn medeni ol
gunluğu göstererek. şehri temsil ıne· 

mur edeceği hemşehrilerini kcndie men 
f anllcrini mtıdnfoa edecek, i,vi~ i, gU· 
?.eli \' l' doğruyu bilen İns:mlnr :ırasın 
dnn eçtc:c:ktir. 

Halbuki, on sene içinde faal, 
yapıcı bir sulperverli~e girişirsek, 

elde edeceğimiz neticC' nin manası 
başka olur. 

Böyle bir mesaiden, halkın sulhu 
kendi elite seçtiği manası çıkar, 

Sulhu; muvakkat 'bir hattıhareket 

değil, belki ebedi bir siyaset plarak 
in ti hap ettiklerini anlarız. 

Milletler, sulk istiyor. Bunun de
lili meydandadır. Uzakta ve yakında 
bazı memleketlerde resmi ağızların 
ifadesine rağmen, halktan sulh arzu
su kuvvetlidiıl Bu hakikati her yer 
de görüyoruz. 

Siyaset erbabının · eğer mev· 
cutsa · harp planları, halkın sulh· 
perverliği karşısında bir hiçtir. fşte, 
milletlerin böylece umumiyetle sulhu 
istemeleri, harbe karşı en kuvvetli 
tesir olmak lazımgelir. On sene, her 
memlekette refahın arttırılması yo
lunda dostça çahşınalar.1 devam e· 
dilir-;e, sulh arzusu o kadar daha 
f rızla kuvvetlenecektir ki bunu yık
mak belki de kabil olacaktır. 

Hele, hadiselerin had bir devre • 
ye girdiği şu aylar içinde sulhu mu
hafaza edebilir!>ek - tecrübeye daya· 
nark söyleyebiliriz ki . bir sene ka· 
zanmış olacağız.,, 

I 



;-.. ..... -----·' 
!Politik meseleler ! ·--· .. ------· 
Yangına doğru 

körükle gidiş 

SUDETLERiN 
HAREKETi 

--------- Yazan---------

Hanri Danju 
-Dünden artan -

Diğer bazi yerlerde vlduğu gibi \ 
burada da, tecrübeli çek askerleri· 
nin teyakkuzu altına konmuş olan 
Majino hattına benzer istihkamlar 
var. 30 metre yer altında elektrik 
santralları çalışmakta, bütün geçitle 
re blokhauzlar hakim olmaktadır. 
21 Mayısta Troppau'daki Çekler ve 
slovaklar bu istihkamfara sevkedil· 
miştir. Bazıları hatta giyinmiş Lile 
değillerdi. Üniformalarını orada giy· 
diler. Bir çeyrekten daha kısa bir 
zaman zarfında Çekoslovak hudut 
kıtaları mevldleıi başına geçmiş Lu 
lunuyorlardı. 

Südet Almanlarından birinin 
dükkanına girdim ve bazı öteberi 
aldım! 

- Cidden pek fena bir vaziyet· 
te mi bulunuyorsunuz? Dedim. 

- Ben halimden şikayetçi deği 
lim, dedi, bahus 1~14 de Avusturya 
Ordusnnda haı betmiş olduğum için 
yerimden daha ziyade memnunum. 

- Şu halde? 
- Fakat bu Südet memleketin. 

de herkes benim gibi düşünmez. Bir 
çokları harbı bilmezler, bir çokları 1 

da ha~ikaten fena vaziyette bulunu- 1 
yorlar. işler fena gidiyor. Sefalet 
büyüktür, iflaslar biribirini kovalı· 

yor. Halk Almanya gelince işlerin 
düzeleceğini düşünüyor. Südet mem. 
leketindeki Almanların dörtte üçü 
böyle düşünür. 

- Bu memleketin pek den1okra 
tik bir anayasaya malik olduğunu 
inkar mı edeceksiniz? 

Süratle evlerinden çıkan çekler 
mütevekkil bir ciddiyetle nutku din
lediler. Çok sakin ve ktndileıine 
hakim olmalarına rağmen bakışların· 
dan anlıyordum ki fedekarlıkları ni· 
hayetsiz olacaktır. 

Oraya yakın bir meydanda sü· 
det almanlaıı Alman S. A. !arının 
bir marşınını söyliyerek idman yapı
yorlardı: içlerinden birine sordum. 

- Südet memleketinizin Çekos· ı 
lovakya çerçevesi içinde kalmasına 
bütün dünyayı tahrip edecek bir har· ı 
bı tercih eder misiniz? I 

Tereddüt etmeden cevab verdi: 
- Harbı tercih ederim. 

Nüfus 
• 
iŞ 

dairesinde 
takibi 

Vilayet Nüfus müdürlüğü vila· 1 

yetle temasa geçerek halkın işleri 1 

ni günü gününe temin için müracaat 
zamanlarının tesbitini lüzumlu bul· 
muştur . 

Alınan karara göre, her gün sa 
bahtan öğleye kadar merkezden 
vaki olacak müracaatlarla meşgul 
olunacak ve her gün öğleden sonra 
da mülhakattan ve dış vilayetlerden 
gelen işlere bakılacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

.. 
Çocuk 

Çocuk Esirgeme Kurumu tara. 1 

fından çıkarılan Çocuk mecmuasının ı 
104 üncü sayısı çıkmıştır. Bu sayı 
faydalı malumat ve çocuk hikiıyele 1 
ri ile doludur. 

Adana idman yurdu 

Atatürk 

il' __ ş ___ e_h_n -ır--lhı-~,-~-e-ır"'_o_e_ır_n_l 

l '--llİİİI------------------------------·-----' 
j Zühtü Durukan 

Belediye İntihabını idare 
etn1ek üzere şehrimize 

geliyor 

Belediye seçimlerinde Cumhu
riyet H;tlk Partisi Genyönkurulunca 
lüzum görülen vilayetlerde yokla· 
mayı, reisliği altında idare etmek 
üzere birn aza gönderilmesi tekar
riir etmiştir. Adana Merkez Bele· j 
diye intihap yoklaması için de Sam 1 
sun Saylavı Bay Zühtü Durukan 
intihap edilmiştir. 28 Eylulde Adana 
Merkezinde )'apılacak intihap yok· 
laması mumaileyhin Reisliği altında 
cereyan edecektir . 

Kültür Direktör -
lüğünde 

fspekterlerin teftiş böl
geleri tesbit edildi 

İlimizin ilk öğretim lspekterleri. 
nin bu ders yılı teftiş bölgeleri şu· 
suretle ayrılmıştır : 

İspekter Cevat Esen Merkezi 
Osmaniye olmak üzere Osmaniye 
bölgesine, lspekter Şahin Men k· 
şeoğlu Merkezi Kozan olmak üzere 
Kozan bölgesine, lspekter Haydar 
Arkurt Merkezı Adana olmak üze. 
re birinci bölgeye , İspekter Aziz 
Arsan Merkezi Adana olmak üzere 
ikinci bölgeye verilmişlerdir. Teftiş 
Şdi Asım Esene teft iş bölgesi ve. 
rilmemiştir . 

Yatılı köy okullarına 
Önem verilecek 

ilimizde bu ders yılı yatılı okul· 
ların kuvvetlendirilmesi için Kültür 
Direktörlüğünce geniş bir proğram 
hazırlanmış ve her mektebe şimdiden 
birer hademe verilmiştir . 1 

Kız Lisesi Beden terbiyesi I 
Öğretmenliği 1 

Şehrimiz Kız Lisesi Beden ter 
biyesi Öğretmenliğine Gazi Ensti
tüsünden mezun Nober Sonelin ta 
yin edildiği Kültür Bakanlığından 

Kültür Direktörlüğüne bildirilmiş· 
tir . 

başkanlığından: 

parkında 

Şehrimizde futbol lig 
maçları başlıyor 

Lig heyeti proğramı hazırladı 

Havaların artık Futbol Maçları 
nın yapılabilmesine müsait bir şekil 
aldığın'.ian bu haftad:ln itibaren 
Maçlara başlanıyor. 

Bölg.! Lig Heyetinin son toplan· 
tısında 1937 11938 Lig Maçlarının 
çekilen eski kuraya göre yapılması 
kararlaşmıştır: 

2Sı 9/1938 : Seyhan - Toros 
Vl0/1938 : Yurt - Toros 
9/10/ 1938 : Yurt - Seyhan 

16/10/1938 : Seyhan - Toros 
23' 1011938 ; Yurt - Toros 
6111/1938 : Yurt - St'yhan 

2 - Futbol Federasyonınca Böl· 
ge Birincilikleri Grup maçları (13. 
11.1938) gününden evvel yapılacak 
olursa son iki maçın bir hafta içe 
risinde yapılması zaruridir. 

3-- Maçlara T.S.K, Adana ~tad 
yomunda tam saat 15 de başlana-
caktır . 1 

4 -· Bütün Maçların Hakemi 
Bay Rıza Salih Saray'dır. 

5 - Lig · Maçlarında Hakeme 
karşılık veren, ve her ne suretle o· 
lursa olsun oyun bozacak hallerde 
bulunan faal oyuncular ertesi maça 
kabul edilmeyeceklerdir. 

6 - Yukarıdaki mukarrerat Ku 1 

lüplerimizin tam salahıyetli murah· 
haslarının teşkil ettiği Lig Heyetinin 1 

birlikte konuşarak müttefıkan kabul 
edilmiştir. 

7 - Adana Stadyomunda saha 
Antrenman günleri de şu şekilde tes. 
bit edilmiştir: 

Pazartesi : Atletizm (Bütüıı Ku-
liipler birden) 

Salı : Seyhan·Adanaspor 
Çarşanba: Toros Spor 

Perşembe: İdman Yurdu 
Cuma : Hendbol (Bütün Ku· 

liipler birden) 

Cumartesi 

(Öğleden evvel): Atletizm (Ku. 
liipler birden) 

Cumartesi 

(Öğleden sonra) : Okullar 
Pazar: Saha yalnız maçlara lah . 

sis e fümıilır. 

natılacaktır. Haftada üç gün Kulüpler 

1

1 

Birer gün yalnız Antrenman yapa 
caktır. Kulüplerin Antrenman yapa 
cakları günler yukarıda taksim edil 
miştir. Her Antrenmandan sonra o 
günkü Antrenmanda yapılan noksan ı 

ve kusurlu har~ketler Stadyo~un j 
münasip bir yerme konulacak sıyah 
tahta üzerinde tenkitleri yapılacak
tır. 

Erkek öğretmen 

Okuluna bu yıl talebe 
kadrosu 250 dir 

F..rkek öğrenici okulunu bu yıl 
talebe kadrosu ikiyüz ellidir. Birin 
cı sınıf 150 tale~~e vekalet tarafın· 
dan muhtelif vilayetlerden gönde· 
rilecektir. 100 talebe mektebin esas 
talebesidir. Derslere 3 birinci teşrin 
938 pazartesi günü başlanacaktır. 

Dünkü yağmur 
Dün öğledeıı s0nra hava yine 

kMarmış ve saat bire doğru şehri· 
mize on dakika kadar devam eden 
hafif bir yağmur yağmıştır. 

Hakarette bulunmuş 

Ôaler oğlu Müeyyedin makasçı 
Ali çavuşa hakaret ettiği iddia ve 
şıkayet edildiğiııden tahkikata baş· 
ldn mış lır. 

Alnından yaralanan 
çocuk 1 

K '\lender oğlu Bekir adlı birisi 1 
balta ile odun parçala nak e iken ı 
sı;rayan bir parça o sırada o cıvar ı 
dan geçmekte olan Mesut oğlu yedi 
yaşlarında Mustfanın Alnına isabı-lle 
hafif surette yaralanmıştır. 

Bir araba bir kadına 
çal'ptı 

- Şüphesiz ki hayır . Fakat Cum 
huriyetin başlangıcında bizi rahat 
bırakmadılar. Kendi~ini bayram d

mekten, gülüp oynamaktan menede· 
bileceklerini bir aılığa düşündürmek l 
pek fena ~eydir, Bütün f enaiığın kö· 
kü buradadır. Almak propagandası 
bu yara üzerinde i~ledikten sonra, 
şimdi hatayı tamir etmek çok müş · 
küldür. Küçük şeylerin büyük neti 
celeri vardır. Mesdli, en eski zaman. 
lardanberi bir Çek lehçesi konuşan 
Almanlar dan çotu çocuklarını neden 
Alman meldeplerine göndermişler 
dir, biliyor musunuz? Çocuklarına 
orada yep yeni birçok şeyler veril
dlti için. Bazı küçük hediyelerin 
büyük tesirleri vardır. Her 11ahada 

1 Birinci teşrin 938 cumartesi akşamı saat 20,30 da Adana idman 
yurdu menfaatına bir gardenparti vcril~cektir. Biletler Raşit Ener tic~- ı 
rcthanesinde satılmaktadır. 1- 2 9761 

lS - Antrenmanlarda Futbolcu· 
larla birlikte Atletlerin de sahada 
bulunması kulüpler için faydalı ola· 
catanrian lizımgelen tedbirlerin alm· 
ması gerektir, Futbol antrenmanla 
nndan evvel Futbolculara koşu, be
den harekitL Punçingbul' Medeıin 
bol idmanları yaptıhlacaktır. Haftada 

1 
bir gün yalmz el topu (Henbol) oy · 

Ahmet oğlu Mehmet Soylayın 
idare etmekte o1dufu araba hayva · 
nı iirkerek yanandan geçmekte olan 
Melek adında bir kadma çarpmış 
ve hafif surette yaralanmasına sebeb 
vermıştir. Dikkatsızlatr görülen ara
bacı ha~kında kanuni takibat yapıl 
mıştır. keyfiyet ıynidır. 

Bir çek matazaya girdi. Dinledi 
ve ciddi bir tavırla tasvip etti. 

Südet Almanı devam etti: 
- Bir plebisit bir çok ihtilaf. 

lara nihayet verebilir, fakat hu tak· 
dirde, bGtün memleket Almanya'ya 
iltihak icarın verecektir. 

- Şu halde? 
Çekoslovakyah kızdı: 

____________________________________ ___, ______________________________________________________________________ ___ 

T 
lüyordu. 

il 

opladığı hazinesine dol 

durduğu hadsiz hesapsız 

serveti düşündü. işte ö· 

Hüşşamın Hazineleri 
Uç GUnlUk Tarih Yazıeı ............... 

linde kalacakh. Buna mutlaka mani 
ol•.ak lazımdı. 

Ayyaz, evwli zindancısını elde 

etti. 

21 

Amerikan "yalan 
meşhediyi geÇ 

isminde tanınmış bir ceıtJI 
Bu cemiyet mensuplarıodaP 
ci Korigan her sene en 111 

surette yalan söyliyen ce 
!arından ikisine vt>rihnek 
mükafat koymuştur. • 

İşte 19'38 yılının miik 
nan mübalağaları: M. DiY 
de bir zat muz ağaçların• 
ladığını ve bu incirlerle 

ağaçlarda yetişen muı ~ 
üzerine bastığı vakıt 8 

kaymadığını söylemiş. v~ 
daşının bu muzlardan bır 
kendisine fırlartığını, bu 
cağının kırıldığını ilave e 

Diğer bir zat da sıcB~ 
de dolaşırken bir arkadaş 
serinlem~k için soğuk s~ 
fıçının içine girdiğini ve ~ç 

•• ıJ 

da suyun kaynaması yuı 
!anarak öldüğünü anlatın 
iarın yanında meşhur IJl 

mübalağa etmiyen bir 8 

kalıyor. 

Bir rekor 

Makine dünyayı değİ k 
değişme mutfak ve yeıne 
da da kendisini gösterd1• 

leyi yazarken elektiri§'İ11 

gördüğü işi kasdetmiyorıJ~ 
tan alıştık ve bize çok t• J 

Şimdi anlatacağımıt. 

niş muhayyilesi olan lrı5~ 
istikbal için kurdukları 1 

geçen bir hadisedir: . 

=:._ İskoç yada av mevsi~ ,1 

tosta başlamıştı. Ayni ~.ı 
ra ve ci 11arıoda İngiliz ''I, 
yabani hoıozlar vll 

horozlardan bir kısmı •) 11 
Londranıo en kibar lok811 

birinde yenilirken, diğef 
dPşleri de deniz ta)'~1 
buz dolapları içinde fogı 

k .. ttıl' 
ratorluğunun uza mus 
doğru yol alıyorlardı. rl 

Bu horoılilr 14 ağu5\ 
sabahı Londradan 4(Jo0r 
uzak olan Kahirenin kib' 
!arının listesine girdi "e 
horozların 12 ağustostll 
avlanmış olduğu yazıld•· 

O gün akşam da lof 
sında Londradan so<JO ~ 
uzaktaki Niri ve 11,()('/J 
uzaktaki Dürban Lok 
vam eden botazına 
riler fskoçya horotl 
ler 1 

Bisiklete 
horozl-

Fransada Gronobi 
ran Torka çok sabarll 
ayni zamanda horoz 
tirmeyi pek çok sevef.. 
horoz ve tavuklarJ 
yumurta almak için 
maksatlariyle besledi 
sirkte çahşaa blyva 
kım hünerler ötreti~ 
kümes hayvanlan 
zıtın horoslan het 
yandıran hünttler 

- Şu halde, o zaman datf arırun 
tabii midafumdaa ve iıtildilini ko. 
ruyın bCitün iatihkimlarından mah 
rum blacak olan Çekoslovakya 
onunla birletmiye veya büsbütijn 
yok olmJya mecbur kalacakbr. f şte 
ıüdetler .. de bir pelebisit yapılması· 
DID ıulb için mina11 bu olacaktır. 

Hayabnda bir an bile istifade 
etmediti servetini başkalanna bı
rakıp ahrete gidiyordu. 

• Y f!mediği malmı yiyeceklerdi. 
Hazinesinin hkhm llkhm dolu 

olması neye yar3mışb? 

- Hazinedarımı bulufll Hazine
yi açsın. Şimdiye kadar nefsime kar. 
şı ettiğim züllüm kifi. Hiç değilse 
son nt fesimi birkaç dakika rahat 
tan sonra vereyim. Hazineden ipek 
ve kuştüyü yatak almız. Sırmalı yor· 
ganlar getiriniz. Bu toprak ve çat 
lak çanaktaki suyu içmiyorum. Al· 
tın tas istiyorum. 

Diler taraftan (Hüşşam) ın em
ri ile yakalanıp ıindana atılan veli· 
aht (Velid) in mutemet adamı (Ay
yaz) halifenin can çekiştitini her· 
kes gibi duymuş ve duyar duymaz 
da k~ndi üzerine düşen kurnazlık 
vazife~ini ifaya koyulmuştu. 

- işte Hüşşam ölüvor, dedi. 
Yerine de pek tabii benim efendim 
olan (Velid) geçecek. Eğer sen be· 

~unlarm arasmda 
~leri bile vardır. 

Almanya size taarruz ederse siz 
F raaıı• memnun olurmusunuz? 

Sokakta Çek maıfl yükseldi. 
Bunu aunburreiai Beneş'in radyoy· 
ı. yayılan nutku takibetti: Sükun ve 
ümide davet. 

Altında kuru bir tahta. ÜstÜft" 
de lime lime olmuş bir hırka ve e
linde ise çatlak lJir toprak çanak. 

Hünamm akh ancak ömrüniin 
son saatinde başına geldi. 

Dudaklarına kadar götürdütü 
toprak tabatı çekti. 

Son bir ;ayretle sesine emir lcu 
şu verdi. Yamndakilere hitaben : 

Hüşşam bu emri vermekle be
raber e'.inde tuttuğu toprak çanağı 
odanın ortasına fırlatıp atarak büs 
bütün kırdı. 

Can çekişen hal ıfenin son arzu. 
sunu ifa için birkaç kişi dışın f1rla. 
dalar ve hazinedarı aramata gitti· 
lcr. 

Hüşşam ölünce yerine tabii (Ve. 
lid) geçecekti. 

Halbuki Velid bu sırada Şam 

da detil, Erdende idi. 

Ölüm haberi Erdcne gidip Ve· 

lid Şama gelinciye kadar günler ge· 
çecekti. Bu müddet zarfında ise 

Hü11amın senelerdenberi topladığı 

ve el sürmediti servet kapanın e· .. .......................................................... ____ .... ________ .,.. ____________ ........... --.... .... 

ni şimdiden serbtst bırakacak olur• 
san bilahare benden ve Velid,....1"4-" 
göreceğin ihsamn gayesi yolcturr 

Dediğimi yapmıyacak olursa 
cezalardan ceza beğen. 

Zindancı, bu sözlt'!ri makul bul 

du ve (Ayyaz) ı salıverdi . 

Abdi otlu Hiklf. 
v~ mahmul oglu V 
ci hayvan kesip et 
talclanndan belediye 

- SONU VAR ~ yirmi beter lira pır• 
landmlmıılardır. 



Serseri 
Ali Cambaz 

Usta k ' 
h ve urnaz bir 
ırsızd ş· . k 1

• ımdıye 
adar h' b 'k· • ıç ir va 

' ıt ~· Yaptığı işlerde izini belli etme 
"''! v k ,
1 

e ya ayı bir defa olsun bile 
e Ver~ . . 

•uernıştı. 

lın Onun prensibi şu idi: "Tek ba· 
kis~ Çalışmak . ., Zira biliyordu ki iki 

Q;.' arasındaki bir sırrı mutlaka bir ,un .. 
Iİn . ~Usü, bir dördüncüsü bir be 

Evlad 
yerine koydu. Ya 

babasının resmini 
alarak çıktı. 

Alinin babası eve gelince evde 
bazı değişiklikler gözüne ilişti. Ya
bancı bir el eşyalara dokunmuştu . 
Bu i~e olsa olsa bir lıırsız.lı .. 

Hemen telaşla cüzdanına koştu. 

cısı ilahire .. öğrenir. 
~d Gireceği evleri haftalarca tetkik 
tın~' .. :v sahiplerinin hütün itiyatla. 1 
~. 0ıtrenir ve tam zamanında işi be 
~rd;, J 

Saat de, gümüş takımlar da yer de. 
ğiştirmemişlerdi. Ne olursa olsun bu 
raya bir hırsızın girmiş olduğu mu 
hakkaktı. Fakat ne tuhaf bir lıırsız .. 
Bir şey aşırmadan bırakıp git-
mişti ... 

ihtiyar baba dolaşırken ikinci 
odanın dıvarındaki portrelerin yerin. 
de olmadığını görür. O vakit onu 
ağır bir düşiince sardı. Aklında lıir 
sürü şeyleri zincirliyerek hakikate 
ulaştı . Buraya gelen serseri , oğ
lu idi .. 

bu .~it haftadır büyük bir sokakta 1 

t11 Yuk bir apartımanın üçüncü ka- ı 
ıı .. 

tını l!Ozden geçirmekteydi. Bu apar 
ııııtnın sahipleri zengin kılıklı, ka
ka,:'~nda şık bir otomobil duran bir 

0cadan ibaretti. 1 

&f Onların evde bulunmadığı bir il 

ltıuce, Ali Canbaz aletlerini, may· 

ltıa~~u~.ıa_'.ını .. alarak soluğu aparlı- 1 

Çer; .u~uncu katında aldı. Fakat j 
Uij llttınce bütün ümitleri suya 

1 nı;::ti Ev modern bir şekilde döşen 
1• 

1
' Öyle gümüş takımlar ve sai 

, anrk 
~iı b~ a e~'.adan ~~er yo~t_u. Y ~p 
l.ir h enaılıkteıı ıyıce sınırlenmış 

Bununla berabrr ihtiyar bir müd 
det dalğın dalğın kaldıktan sonra 
gayri ihtıyaıi şu sözler ağzından dö 
küldü: 

- Ali evladım, her şeye rağ· 

men keşki bu odada kalsaydın da 
bir defacık olsun s~ni hasretle ba~
rıma bassaydım ... 

I alde kapıdan çıktı.. j 
R1hki.nc; htının kapısına yaklaşınca Çamaşır 
~le 1 

•
1htiyari durdu. Boş dönmek d ve paralar 

bulundu ~.;:'Yordu. Kapmın zilin~ bastı . j nere e 
liiyJiı çıkarsa yanlış gelmiş olduğunu 
Yaı/Ctck özür diliyecekti. Tali ona 1 
~tl;ıırn etti. Kapının ziline bir kaç 
llıııtı b~stığı halde gelen olma· 

cukıl'allı fırsattı. Hemen maymun 
da ua kapıyı açıp içeri daldı. Bura
sındallı~u~unu bulmuştu. Yatak oda 

1 

"ıat Şışkın bir cüzdan ve bir altın 
~an ;ıc R'eçirmişti. Yemek odasın
l"ıti d~ l!Ümüş takımları cebine yer 

r ı· 
••aııı • sonra daha başka şryler 

~k Üzere ikinci odaya geçti. 
lilne .'~ 0ırken dıvarda bir resim gö 1 

\in ;:ıti. Bu her halde ev sahib'.- 1 
l.ıik . toğrafı olmalıydı. Tecessus 

asıl 
•hı e resme yaklaşınca hayretten 
'ii açıldı. Bu baba;ının resmi 

''ını~li Canbaz ~linde babasının 
~ly 1 olduğu halde kendini bir san 
~~Yo bırakmıştı. Eski günler. bir 

h1,_, ~ Şeridi gibi gözünün önünden 
:·eye başladı. On yedi yıl evvel 

lokit ~Cağını bırakarak kaçmıştı. O 
~en en[iz çocuk sayılırdı. Ôyley 
1 i~ s~tserilik hayatına atıldı ve git 

ı;, ırsızlığa kadar dü~tü. 
<.sk· 

du .. 1• terniz ve müreffeh hayatı-
ı~, b~Undükçc vücudü ürperdi. Bir 1 

ır · 
ı~n~ Pışrnanlık duydu. Başını öbür 
~'ın Çevirince bir kadın resmi na j 
11~an~ Ça"Plı. Bu da annesinindi. Q..,. 
~~U; ı, her iki fotoğrafı yanyana ko I 
Ilı ~e ,,.. 1 1 
c~e ~ .,uze çacukluğunu düşün-

Selim karısı Zehra, evinin kapı 

kilidine anahtar uydurulmak surelile 
odasından kadın çamaşırları ile elli 

beş lirasının çalındığını şıkayet etmiş 
ve yapılan araştırmada yirmi iki 
parça çamaşırla on altı lira parası J 

komşularındJn Mehmet kızı Saimede 
bulunaı ak alınmış ve bu kadın hak 
kınd~ kanuni takibat yapılmıştır. 

Un ve bulgur 
çaldıklarından 

Abdurahman oğlu 
Uğurludoğan ile Hiiseyin 
fikarın Avcıların Mehmet 

lbrahim 
oğlu Zül
oğlu Ah-

met Yazıcının birn miktar un ve 
lıulgurun.ı çaldıkları şikayet edilmiş 

ve bunlar yakalanarak haklarında 

kanuni muamele yapılmışlıı. 

Kafası kızmış 

Şaban oğlu Süleyman adında 
birisi sar hoşluk saikasile Durmuş 

oğlu Süleymanı çakı ile sol kolundan 
yaraladığından yakalanmış ve hak· 
kında kanuni lakibat yapılmıştır. 

Kokmuş balıklar 

müsadere edildi 

Dün halde satılan balıklaıın kok 
muş olduğu görülerek müsadere ve 
imha edilmiş ve bunları satandan 
beş lira peşin para cezası alınmıştır. 

~lh~, aşladı. Şimdi ne yapacaktı? 1 ~'nrıı 1 ~ 1 
bekleyüp ayaklarına mı ka· 

~. ~e~?~'? Geçmişleri unutmasını J 

1
11 Ye ı_sını afetınesini mi istcmeliy ,----------

' ak~ıdcn terniz bir hayata atılmak ~ 940 da İngiliz 
~~ij i '.0dan geçti. Evet bunu yap ı' . P.t olacaktı? I donanması 
inı nas ~t 0 n yedi yıllık kirli mazi· j 
~ 1 iıle ı. Unutturacaktı? Ne cürlim- ı 

'J k llıenı· t' k' F · . •nı ışı ı.. enalığım mıkro 
,, nn k A k . k Çatı arış1ııştı. rtı oaş a 

Birinci sahifeden artan 

ffu 1 daltında temiz bir hava te· 
% e em ,. ı 
~ .a,d CZ..ıı Aile yuvası onu 

pılınakla olan daha bır çok harp ge· 
misi vardır ki bütün tu gemiı;;"rin 
mecmu tonnajı [175,000] tondur . 

1, ı-ı b 
Ilı '1nu 1 ern un:lan başka baba· 
l•,ı ıu hald .. .. k 1 01 -;ı e goıunce uğmaz 

<j. 'ili <.:: 11
lGn"· ı· •nlıaz bir nıüJJet böyle 

')' "1 1 . 
·~a kalk '1r h.ı/dc k~luı. Sonra 

drdl; nlJıgı e~y.ıyı }erli 

Binaenaleyh iki sene sonra yani 
19'1-0 da m evcud 325 bın tonluk 
lngilız harp donanması 525 bin 

' tona çıkacaktır. 
Çünkü , önümüzdekı sene de 

oluzb 0 şer bın tonluk üç zırhlının 

ın,a~ına daha ba~l.ınacaktır. 

Hava Devi 
Lz.130 

Tecrübeler yapıldı 
Friedrichshafen : 20 - Bugiin 

sabah "LZ. 130,. Havn gemisine Dr. 
Eckencr tarafından sade bir mera
simle •Graf Zeppelin• ismi verilmiş
tir. Sırf 100 sene doğum zamanının 

şerefine verilen bu isimle eski «Graf 
Zeppelin» in pek büyük muvalfaki. 
yeli olan bu yeni Zeppelin, Frank
furt Hava ista.ıyonunda muazzam 
bir manzara kesbetmektedir. isim 
verme merasimi bittikten ve yolcu 
olan yerde Alman hava nezaretinin 
bir komisyonu taraf•ndan fenni tec
rübeler yapıldıktan sonra ilk defa 
uçuş tecrübesini yapmıştır. 

Lakehurst felaketi tekerrür etme 
mek için muhtelif tedbirler kurulmuş 
tur. Bunlardan mühimmi, ağırlanma 

tertibatr, gaz olan kesin yerini dol
durmak üzüre gaz yapan yerlerden 
su istihsal etmek, ve tekrar elektrik· 
le Hydrojen istihsalidir. Ağırlanma 
tertibatı bu güne kadar yapılan insan 
taşıyan mahallin daha büyük yapılma
sına sebep olmuştur. Bundan başka, 

şimdiye kadar yapıldığı gibi arkadan 
tazyik veren pervane ile değil öne 
doğru çeken pervane konulmuşlur. 

Seyyahların bulundukları mahal 
40 kişiyi alabilir "H ndenburg'un ma
l:k olmadığı gaye! rı h11I ve geniş 

yerlerine malikdir. Yeni "Graf Zeppe
lın"de feliikelzete "Hindenburg., gi
bi cesamelde 245 Mttre uzunluğunda 
ve 200.000 kubik metı c Ga1 alabil
mektedir. 

Kuru kan ile 

İnsana kan nakliyatı 

Viyana : 20 - "Wiener Medizi 1 

nische wochenchrift. risalesinin bil. / 
dirdiğine göre K. Naoji, yeni bir 
usul üzerinde çalışarak, kan grup
larına lüzum kalmadan kuru kan'ın 
insana nakli kabil olmuştur. Hususi 
bir usul ile toz haline getirilmiş ka. 
nı isoton kolloidlerin geçmesine mü 
said nıayide 30 saat bırakılarak, ta
ze bi; kan gilıi kullanılan bir mayi 
elde olunuyor. 

Bir Küçük diş 
Koca bir transatlantigi 

yolundan ahkoydu 

Geçenlerde Normandi taran~at· 
lantiği vapurdaki bir hastayı a
meliyat ol!I'ak üzere sahile çıkarmak 

- - -- - ... - ·---- --

Pek Yakında .... Pek Yakında .... Pek Yakında .... 
1938 - 1939 Sinema mevsimine Başlayacak olan 

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANET MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NiN 
En güzel Romanlar Kadar Cazip En Hakikı vak'alar kadar dogru 

ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 

? ? 
• • 

Şaheseriyle Kapularını açacağını Sayın müşterilerine Arzeyler. 

Tebfon ........ , . Asri . . . . . . . . 250 

için, hemen hemen yarı yoldan geri· ·--------------·----------------· 
dönmüştü. Bugün de; bir Amerikan İdare memuru alacagv ız 
transatlantiği yolcularından birinin 
hayatını kurtarmak için yolda dur· Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir me 
muş ve amerikadan telsizle yardım mur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müracaatları. 
istemiştir. 

Gemideki bir yolcunun dişi tu· --------------------·----------
tuyor ve vapurun dişcisine müraca· ı s h D k d 1 
at ediyor. Dişci adamın dişini çekiyor ey an p ar 1 n a 

Fakat, müthiş kan akmağa baş 
lıyor Dişcinin bütü gayretine rağ. 
men kanı durdurmak kabil olmayor. 

Bunun üzerine adamın, kan kay· 
bederek hayatını tehlikede gören 
kaptan vapunı derhal durduruyor ve 

21 Eylul Çarşamba Günj Akşamı 

1 Amerikadan telsizle yardım istiyor. 

Üstad Muhlis Sabahittin 
Operet Heyeti 

Düello Üzerinde 
hüküm 

Vapur, Atlas Okyanusunun ortasın
da bulunduğu için kaptan geri dön
yor ve Amerikaya doğru git
meğe başlıy~r. Bu suretlı-, Transat
lantik Amerikaya doğıu giderken 

ı oradan da imdat gemisi geliyor ve 
1 hasta diğer gemiye naklonuyor. 

Nüıenberg: 20 - Nasional sozi 
alistlerin düello hakkındaki düşün· 
celeri büsbütün değişmiştir. Daha 
pek kısa zamana kadar kahraman 
casına Lir adet diye propağanda 1 

edilen düello işi Nosional soziali~t 1 

h~kimler içtimaindan sonra yeni bir I 
safhaya girmiştir. Buna da sebep tek 
bir gişi'nin hayatı vazifeleri her ke- ı 
sin yaşayışlarına bağlı bir keyfiyet 
olduğunu gösterdiği gibi eski zihniye
ti yerinde bırakan bir düşünce ile 1 

şimdi hasıl olan yeni bir zihniyet 
vyrsa iki kişi arasında, tesadüf bir 
mücadele neticesi olarak dökülen 
kıymetli bir kanın akmasına mani 
olmaktır. Bir insanın şahsiyeti ve 
namusu,: hiç bir suretle tecavüzü 
mümkün olmayan bir varlıktır. 

Hiç kimse namus dairesinde hz.
reket etmez benliğinden bir şey gayp 
eder. Umumi vazifesi, tek kişi'nin 
tutdukları yolun, doğru ve namusca· 
sına haraht edip etmediklerini tet· 
kikden ibarettir. 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Romanları bütün dünyada büyük 
bir alaka ile okunan meşhur 

lngiliz edibi 

Jeak London'ırı 
en Lüyük <serinden muktebes ve 

JEAN MURAT 
iie Fransa 937 güzeli 

VİENNA VINFELD 
tarafından büyük bir kudretle 

yaratılan 

D~nizde İsyan 
Aşk, iht:ras ve kahramanlık filmini 

sunuyor. Mevsimin en meraklı 
ve en romantik bir aşk destanı 

Gelecek proğram : 

TRQ~KA 
Büyük ve emsalsiz film 

9764 __ .. _ 

i bundan sonra Transatlantik 18 saat· 
gecikme ile Avrııpa yoluna devam 
ediyor. 

"' Para yagmuru 

Bir zenginin 
çılğınlığı 

Amerikada "hava ile karnını do 
yurmak. çaresini bulan zengın bır 1 

adam Nevyorkta yüksek bir binanın' 

penceresinden bütün paralarını so· j 
kaktakilere atmıştır. j 

Adamın pencereden aşağı avuç J 

avuç yüzlük, binlik dolarlar savur- i 
duğunu gören halk koşuşmuş, bir 1 

dakikanın içinde binanın önü binler
ce kişi ile dolmuştur. Ge.ıç, ihtiyar , 1 

zengin, fakir herkes biribirini ezerek, 
çiğniyerek, dövüşerek parala~ı ka ı 
pışmağa başlamış, bu arada birçok 
!arının kafası gözü yarılmıştır. 1 

Fakat, gökten yağan lıu parala , 
rın ardı arası kesilmemekte ve gök 
lere açılan avuçlara mütemadiyen 
dolarlar düşmektedir. · 1 

Bu hal belki böyle saatler~e de 
vam edecekti. Çünkü adam mılyoner 
sayılabilecek kadar zengindir ve bü-J 
tün paraları bir bavul içinde yanın- : 
da bulundurmaktadır. Bavulu otelin 
penceresiııin önüne getiren adam , 
oradan paraları avuç avuç almakla 
ve pencerenin dışına çıkıp pervaza 
d•yanarak sokağa savurmaktadır. 

Fakat sokaktakiler için, bütün 
dövüşmelerine ve çarpışmalarına 
rağmen güzel bir sahne olan bu pa
ra yağmuru fazla devam etmiyor . : 
Kalabalığı dağıtanııyacaklarını gören 
polisler otele giriyorlar ve adamın ı 

odasına çıkarak kendisini içeri çe. 
kiyorlar. Para yağmuru bu suretle 
kesiliyor. 

20 EylOI 938 

Gökyüzü bulutlu. Hava 
lı. En çok sıc;ık 27 derece. 

rüzgar-

İLK TEMSİL 

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

j BALIKÇILAR ! 
.. .... • ...................................................................... ..!.. ..... . • • • • 

20- 21 9759 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
/\wı1111 .\'o: ,'f]'J'J Kalııı/ lllrılıi : :.!7/fıf JIJ.'i/I 

\..şrı lıırı/11 . 11' iı l'JJB 

- Dünden artan · 

cihetile usul veya füruundan veya birinci ve ikinci derecede akrabasın· 
dan olan avukat o hakim veya rnü1deiumuminin bulunduğu mahkeme 
veya dairede avukatlık edemez. 

Aralarında evlilik b•ğı olan ;ovukatla hakim wya müddeiumumi 
hakkında, evliliğin zevalinden sonra da, hüküm böyledir. 

Madde 7 - Vazifelerinden ayrılan hakim ve müddeiumumiler hiz
met ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma tarihinden itibaren iki sene 
müddetle avukatlık etmekten memnudurlar. 

İkinci Fasıl 

Madde 8 - Avukatlik stajı bu fasılda yazılı şartlar dairesinde bir 
avukat nezdin le ve Adliye Vekaletinin teıısib edeceği mahkemelerJe ifa 
edilir. 

Stajının icabınJa m~hkeın~ n z0linde başlatılmasına Adlıye Vekili 
izin verebilir. 

Bu takdirde, bu fasıldaki hükümler ona göre tatbik olunur. 
Madde 9 - Birinci 'lladdenin A, C, E, F, G, H bendlerind.- yazılı 

şartları haiz olanlar avukatlık edecekleri yer barosuna bir talebnanıe ile 
müracaat eder1er. 

Madde 10 - 9 ncu maddede yazılı talehnameye aşağıda gösteri 
len vesikalar raptolunur : 

A) Kanunun aradığı şartlara müteallik vesikaların asıllarile tasdikli 
ikişer sureti ; 

B) Namzedin birinci maddenin G ve H beııdlerinde yazılı halleıin 
kendisinde bulunmadığına dair bir beyanname ; 

C) Yanında staj görecel\i avukatın yazılı muvafakatı 
D) Namzedin ahlaki gidiş hakkında iki avukat tarafından tanzim 

kılınan takdimname. 
Bu vesikaların birer sureti baro reisi tarafından tasdik edilerek 

Adliyr. Vekaletin~ gönderilir ve diğ~r suret veya asıllaıı bMo dosyas n· 
da saklanır. 15 inci maddede y•zıiı halde C bendin:le gösterilen vesika 
verilmez. 

(Sonu Var) 958'.:i 
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TURKSOZU 

BELEDİYE ., ----------ıı 
Dunlop -----Takdi-r ______..., 

İLANLARI 

IMatbaacıiıkl Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas. 
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelleştirmek istiyorsa. · 

nız lcitaplarmızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C t L D 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Rc!mi eurak, ced. 
vdlcr, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır . . 
TürK.sözü matbaa-

sı •Türksözü,,nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Seyhan Defterdarlığından: 
Mahallesi No: Cinsi Senelik muhammen bedeli --.. -

Kapalı Çarşı Saç 59 Dükkan 40 
bedestan 
Karşıyaka 4 ,, 41 
Müze cizarı 2 Mağaza 175 
Camiicedit 76 ev 50 
Çukur mescit 1 

" 
50 

Sipahi pazarı 23 Dükkan 25 
Karasoku kunduracı Dükkan 80 
çıkmazı 

Yukarıda Mevkii ve Cinsi ve muhammen bedelleri hizalarında yazılı 

gayri menkullerin birer senelik icarı on beş gün müddetve açık artırma 
ğa çıkarılmıştır. isteklilerin 27 /9/937 tarihiye müsadif Salı günü s1at 
dörtte ~üzde yedi buçuk nisbetinde teminat akça\cırile defterdarlıkta top 
lanacak komisyona gelmeleri ... 

( 

.. 
f 

1 
,. 

Kızılay 

14-21 9745 

DOKTOR 
İsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi 
a partımanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 13- 26 9714 

FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . li 

Telgraf adresi : BAŞEGMEZ Telefon : 168 
9490 64 80 

-----,-----------------------------------------------· 

iNCELiK 
Kadın ·ye Erkek Berber Salonu ·---------------
25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 

makineleri fstanbul Belediyesince kabul ve dür.. 

' yaca tanınmış en son icadıardır. Buharh ve elek-
triksiz mak;n.ı.,ı •. Fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar grtirilerek 

Su ondülesi ve maşa işlerj dah:ı muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdlbak brşısında 
11-15 9725 

olunan 
istimlaki yapan istimlak olunan Mesaha 

dairenin adı mülkün cinsi miktarı M.M. 
bedel 
Lira 
1200 

Mevkii 
Borsa 
civarı 

Ticaret ve Sa. iki oda 4915 
nayı Odası 

.. .. Mağaza 53 600 .. 

Ticaret ve Sanayi Odasınca Borsa binasının tevsii ıçın göste 
zum üzerine Vilayet İdare Heyetince istimlakine karar verilen ve 
ile, cinsi, mevkii ve sahibinin adı ve takdir olunan bedel yukar1dl. 
rilmiştir. Menafii umumiye istimlak kararnamesinin 8 inci madd 
fikan alakadaranın malumu olmak üzere ilan olunur. 9763 

Her mevsım ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Ça 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr • . Bir fincan çay gUnUn bunalbcı aıc•ıını 

C. H. P. Seyhan llyön
kurul Başkanlığından : 

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

karılmıştır. · 
2 - Eksiltme 29 Eylül 1938 

perşembe günü saat (16) da Ada
nada Parti binasında yapıl.caktır. 

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

4 - Taliplerin (237) lira (20) 
kuıuş muvakkat teminat vermesi 
ve bu :nşaatı yapmaya ehliyeti ol· 
duğuna dair Nafia müdürlüğünden 
alınmış vesikasile ticaret ve sanayi 
odasında ka} ıtlı bulunduğuna dair 

Türkkuşu 
direktörlüğü 

Türkkuşu tcıkilibnda 
vt. motörsüz tayyareler .. 
retmen olarak çal1Ş1118k 
yetiştirilecek 17 gence ibtİ 
dır. Aranan bellibqh 
lardır: 

1 - fürk(soyundan)ol 
~ - iyi hal ve töhret 

lunmak. 
3 . Sağlık durumu tJ 

mağa elverişli olmak. .6't 
4 · Boyu 1,58 den ,,,. . 

mak. 
5 

-------------------------------- makbuz göstermesi mecburidir. 
1 16-21-25-29 9750 olmak. .....it 

-------·----------------.. iW QUW 

Doktot Operatör 
-m-- 1Asım Ôzbilen fahri 

Hadi Kiper 
Alınany.,da tahsilini ikm. 1 dıniş ve Bı tlin hastahanelerinde.uzun m\id. 

det asistar.lık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahnıeı civarında Müsliim apart-
manında h<'rgiin s;ıb~lıleyin saat 8 12 öğlcdt..n sonra 2 - 6 ya ka · 
dar kabul eder. · g. A. 9598 ____________________ ""'""' _________________________ _ 

. Kumbar~~ biri 
1 

TlJRJCıY! 
CUMHV IİYETI 

1 ~IRAAT=BANKASI 

kasından: 
Fabrikamızda pamuklarını çek 

tiren müşterilerimiz panıuklı\rını bir 
hafta za·fında kaldırmadıkbırı tak 
dirde pamuklarının uğrıyacağı ha
saraltan f.ıbrikamız mesuliyet ka
bul etmiyecrğini sayın müşterileri 

' mize ilan ederiz. 1- 4 

Muhasebeci 
arı yanlara 

İstanbul Yüksek Ticaret iktisat 
mektebi mezunu dokuz senelik tec· 
r übeyi haiz muhasebeci ticarethane ve 
fabrikalarda iş istiyor. 

Arzu edenlerin 
Matbaamıza 

müracaatları. 

9766 1-3 

Aziz Pamukçu 
Fabrikasından: 
Muhterem müşterile

rirnizin dikkat nazarla
rına; 

Fabrikamızda müşterilerimize 
ait bulunan, b. lı~, kiitlü, koza çiğit 
lcrini fabrika kendi namına sigorta 
ettirmekte olduğ~mdan sayın müşte· 
rilerimizin kendi narıılarına mallarır.ı 
sigorta ettirmelerini, aksi takdirde 
fabrikanın hiç bir mesuliyet kabul 
ctmiyec"ğini beyan ve ilan eyleriz. 

9762 :! 1 - 22-23 

7 . iki vesika fotorr .... -

mek. ~ 
Öğretmen ramzedi ~ 

alınacak gençltrdcn Türk. 
latında tııçuculuk ötrentPİf 
planörcülük B veya C llit 
işe başladıkları tarihten. 

''"' mış b:Jlunanlara da p r· 

bröveı,i aldıklan tarihttfl 
rıizamnamc mucibince 1 
mtk ve giyim masrafları 
ait olmak üıere ayda lise 
ni görmi.işlcre 25, liseyi • 

lanlıua 30 lira ücret. v~~ 
Gelecek seneler ıçı..,.. 

kudretlerinin artlı der ~tıl 
görecekleri zamlar bUIU11~ 

tesbit edilmiş bulunm~.., 
1 ürkkuıuna bu ıurP: 

terin öğretmen muavini ~ 
dar, normal olarak bet 
memeyi ve hususi bir-~ 
yi imza ederek Tüıkk~..11 
ği vazifeleri on sene 
meyi kabul ve taahbiit 

tır. . ~ 
Bu hususlar hak~ 

silat almak istiyenler ~ 
terbiye bürosu direktöf J 
rudan doğruya ph.C11 

müracaat edebilirler. 
. e 

Kayıt muameles&11 • 

bayramına kada~ dev•~~ 
dan müracaatların bu I 
yapılması şarttır. 

1 
6 

6 - 11-16-21-25-
-25 


