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Südet- Çek 
Macaristan,Çekoslovakyadaki Macar 
lara muh·tariyet verilmesini istiyor 
i\Iman lejyonları Çek hudutlarına dün 

taarruz bir ........ 
anı yaptı 

1-- Çekoslovakya Fransa ve İngiltereye cevap verdi; 2- İngiltere ve fr.tn

sa Çekoslovakyaya müşterek bir nota tevdi etti;3-Çekler müzakerelere de

"aın arzusunda,4-Macar Başvekili Hitlerle mühim görüşmeler yaptı,5-Ma 

~stan Almanyayı iltizam edecek; 6.-Südetler gönüllü teşkilatı büyüyor 

i"--_, ___ _ 

So.. MOLlKA T .. 
'• f.litler-Çember· 'ay 
-ıı-~- arasındaki son 
d" akat bugün Ga· 
esb 

cak ergde yapıla-
! tır. Siyasi mah· 
eııe, .. 

1
• 

«tı son mu a· 
" an çok ümıtli· 
"lr 

'------

Prağ : 21 
( Radyo ) -
Çekoslovakya 

hükümeli ce
vabını, bugün 
Fransız ve İn

giliz Delege
lerine vermiş
tir .Bu cevapla 
Çekoslovak -

yanın asla uz
laşıcı zehni-

- ı: d 
, , n en ayrılmadı~ı ön planda 
Ydedilmiş buf~nmakt;ıdır. 

n, l~giliz ve Fransız elçilerı noktai 
q)itr 

rab taalilerıne devam etmekle be· 
le~ e:, bay Beneşe ikinci bir nota 
kG dı etmişlerdir. Çekoslovakya hü· 1 

eı lr.etı Südetferle müzakereye devam 
Budape,teden bir görünu, 

lfıek arzusunda bulunmak tadır. 1 et ed~rek görüşmüştür. 
Al l'rağ : 21 ( Radyo ) - Binlerce i d . 21 R d _ Ma-
b· llıao lejiyonu Çek hudutlarına ani 1 Lon ra · ( a yo ) 
ç';ktaarnız yapmıştır. Orada bulun~~ car ve Hollnıı~a h~kumetleri Çe 
y malıye memurlarından sekız kışı koslovakyadakı akallıyetler mesele-

•ra~nmıştır ı sine dair bir muhtıra göndermişler. 
g~ • r~ğ : 21 ( Radyo ) - Südetler 

dir . 

Macar ve Hollanda gazeteleri 

ablliyetler meselesi hakkında şid· 
detli yazılar yazmaktadır . Halk bü. 

yük nümayişler yapmaktadır. 

eı nuııu fırkalarını büyütmekle devam 

lct~~ktedirfer . Gönüllülerin hepsini ı• 
dan ız •mkanı olmadığından bunlar-

ıntiyat sınıfları ayrılacaktır . 
huk·Berlin : 21 ( f\ndyo )-Almanya 
\ekUıneti geçen hadis,.lerden dolayı 
le Oslovakya hükümetine bir pro-

Ankarada Ev Buhranı 
artık hal safhasında 

Sto n t d' k .. d. o ası tev ı etme uzere ır . 

lııı Budapeşte : 21 ( Radyo )- Bay 
ı.ı:ed; buraya dönmüştür . Hitlerle 
ru "ar Başvekili arasında mühim gö
buşırıe.ler ofduğ'u söylenmekle ise de 
luı ~ulakat safahatı çok mahrem 
~-~ llıak\adır. Macaristan , Çekoslo· 
f.as Yadaki Macar akalliyetleri mınla
de;-~1? Macarislana ilhakı taraftarı 
lak 

1 
•se de, Macar akalfiyetleri mın· 

~o~~~ıncta plebisit yapılmasını ve Çe 
\ek Vakyadaki Macar mıntakasına 
tat' 

0
'1ovakya idaresinde bir muh-

Memurlar mahallesinin kurulmasına i 
pek yakında başlanıyor 

Ankaı·a : ~ 1 (1 lu<u'~ muhabiri-
nıiz<lcn) - l lukO.mctin dört senelik 

programında mU~takil bir mevzu ola
rak yer alan Anknranın nıe~kcn d<i
va .. uun halli kaı·arı. bilha'isa yüksek 
kira ödiycn men1urlarda derin bir IYet Verilmesi arzusundadır. 

•ır Alınanyanın Çekoslovakyaya la- ~ukran uynndırmıştır. 
~a~zu esnasında Macaristanın Al- l lal.ıcr aldıgımıza göre yeni ma· 
lı~n·Yaya ne şekilde bir vaziyet alacağ'ı halle, 13akaalıklar'a çok yakın olan 
Aı,,_~z llıalüm olmamakla beraber , bir mahalde "'' vaktiyle, hukil.nıetin 

'llrtny · d h '·k k ıncnıur me..,kenll•ri kurmak Uzcre İ s-t~ıilkk' ayı iltızam e ecegi mu a• a 
ı ed'I k d' limlfık etmiş oldugu sah.ada inşa cdi-

B . ı me · te ır . 
f\ CtJ R ) H' 1 lcccktir. llura-.;ı~ Milli J\.\udafaa \·c· >-ıınb. 1? : 21 ( adyo - ıt er 
f;,

1
d Crlayn müfiikatı yarııı (bugün) kaleliyle PoJi, EnstitUsU ve ,\foskova 

1111/sbergde yapılacaktır. Siyasi ma· Buyuk Elçimiz B. Zekai Apaydın'ın 
~llıit' bu son mülakatın neticesinden evler inin bulundugu sahada drı· ki bir 

Var b 1 d kısn11 asf:ılt Uzerindcdir. u unmakla ır . 
l d Daha bu:sahaJ. Uzcrinde devlete v,.k.1°o ra : 21 ( Radyo ) - Baş- 2 ' Ç ait {oprak bulunduğundan!hu kı->mın 

~e· '. rnıheı layn , Alman Devlet in<,antından sonra .'»p•lmasına karar 
ısı 1-1' 

1 R~r·· ıt erle nıukarrer olan ikinci verilen yeni .,binaların aynı sahaiçir. 

tır ci~eyj .Yarın ( bug~n ) yapacek· de in~aaı nıumkuıı olacaktrı-. 
ı;,,d Şvekıl Çemberlayn ; ıef.ıka- Binalar kira ile verilecek : 

\~la~ıa Başvekalet •ıe hariciye Müs· 

ond 11 bulunduğu halde yarın saat 

ket a tayyare ile Gadesberge hare· 

s0 , edecek ve mülakat öğleden 
·•ıa 

•ır saat on beşte vukubulacak 

llu . 

Duglln k.a.raı·la~ın1ş olan )'eki göre 
binalar, n1cn1urlara kira ile verilecek-
tir. }{iı·ada c-.;a.oı,;:{.utulan n1ik_\·as henllz 
k:ıti,:·t:llc karnı·laşınaınış olınakla be· 
raber, dcYlctin bu tedbirden g.aycsi j 
kiı·aları nornınl hadde indiı·n1ek ol<lu 

nıi~ oln1a,ına çah~ılacaktır. l3u -;ah;" 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Maliye Vekilimiz 
F ransaya gitti 

Bay Fuat Ağralı 

• 
yenı 

>''~~~~~~~~--~..,, 

Hemşeri ! ~ 
Belediye seçim günleri yak 

!aşıyor. Şu aşağıya yazdığımız 

noktaları unutma reyini kullana· 
cağın zaman ona göre hareket 
et 1 

Beledlye kanununun 

bir inci maddesine göre: 

1 - Her müntehip kendi 
reyini intihap sandığına bizzat 
atacaktır. 

2- intihap pusfasının altın
da mtintehibin adı, adresi, imza. 
sı veya mührü bulunacaktır. 

3- Her müntehibin elinde 
nüfus tezkeresi olduğ'u halde 
intihap encümenine gelecek, ev 
vela musaddak intihap deflrin 
deki adı hizasına imzasını, e~er 

okuyup yazmasını bilmiyorsa 
parmak izini koyacaktır. Bun· 
dan son'" rey pusfasını alarak 

1 

intihap olunacak aza mıktarının 
ıki mislini yazacak yeya yazdı-

1 rarak sandığa ;.tacaktır, 

bir safha 
CENUP ŞARK 
HEGEMONYASI 

' • 

Alman Devlet Sekreteri 
Brinkmanın Nutku 

Hegemonya 
mübadele 

için değil, 
zarureti 

Viyana : 21 (Radyo) - Viyana 
Sergisinin açılması münasebelile dev
let Sekreteri RudoJf Bıinkman Vi· 
yana sergisinin gaye ve mahiyeti 
hakkında şu nutku şöylemişlir. Avus· 
turya iklisadiyatında yeğane gaye 
harici ticaretin inkişafına hasr demek 

:olduğundan ticari muameleleri pek 
yolunda giden Cenup Şark devletlere 
herkesin gözleri çevrilmekdedir. Bize 

istihsalatımızı 
peşındeyiz 

Bugün mühim konuşmalara sahne 
olacak esrarlı şehir 

fena maksadlaıla ıflirada bulunan bu 
kim,,efeıc açıkca söylemcliyizki hiç 

bir suretle Cenup Şark mahallerin ik. 
tisadi menbalann harimi olmak mak· 

sadile bir Hengemonic µofitikasını 
tatbik etmiyoruz. Mevaddi iptidaiyesi 

bol olan memleketlerde yalınız bir 
cihet, üzerinde meşgul olma zaman

ları geçmiştir. Bütün bu memleketler 
de endüsitrlfeşme müamelesi vasi mik 
yasta ilcrleyor, Biz bu endüstri cere

yanını haleldar dmek istemeyoruz, 
bilakis, ınkışaf sayc'1nde tekamül el· 

miş bir işin tasvibi ve him~yesiııi 
muvafık buluyoruz. Endüstrileşme iJer, 
ledikce gayet ince ihtiyaçlar beliri

yor. Hu yüzden sırf ihtiyaçlarını gör. 
mek üzere mütekabden kendi istih
sala:ını müb•dele zarureti doğuyor. BERHTESGADEN 

Berline gizli 
ile bağlı 

telefon hatları 
bulunuyor 

Fuar kapandı 

Alman Devlet Reisi Hitlerle lnglllz Başveklll Bay Çember . 
layn'ın bugUn Berhtesgaden şehrinde son mUhlm mUUikatı 
yapacakları malOmdur • Bu esrarengiz şehrin Almanya 
ve Hltlerle çok büyük alAkası vardır, Buna ald çok entere
san bir yazıyı aşağıya alıyoruz : 

lzmir: 21 (Telefonla) - lzmir fuarı 
dün gece büyük merasimle kapan· 

mıştır. Buoun şerefine ziyafe~le r ve 

rilmiş ve madalyalar tevzi edilmiştir. 
son kat'i rakama göre fuarı tam 

703,538 kişi ziyacet etmiştir. Ve· 

rilen gardenparti bu sabaha kadar 

devam etmiştir. 

Bugün Avıupanın talihine hakim 

olan bir çok hadiselerin temelinin 

atıldığı Berhtesgadmin de çok me· 

raklı bir hikayesi varJtr. 

1922 senesi haziran ayında Alp 

farın bu sakin köşesinde, Bruno Buh

ııerin ıssız oteline Volf isminde bir 

adam geliyor. Bruno eski bir tayya· 

recidir, fakat bugün gürültülii ha

yattan çekilerek Berthesgadendcki 

bu sessiz oteli açmıştır. 

O gün otelin kapısını çalan Her 

Volf ismindeki yabancı, otele Miinih 

belediye reisi Veber gibi yüksek bir 

zatla beraber gelmiştir. 

Belediye reisi otelde Plattenhof 

i~mindcki bir adamı buluyor ve 

ona: 

Size bir arkadaş getirdir•-. , 

diyor. Kendisi burada sakin bir ha

yat yaşamak ve sükunet içinde bir 

kitap yazmak isli}·or. 

Her Volf, odadan görünen karlı 

dağların manzarasına bakıyor. Çok 

hoşuna gidiyor. Misafir oldıığu ada 

nıa dönerek: 

- Yalnız, size şunu söyliyeyim, 

diyor, yemeklerimi tek başıma ye· 

mek isterim. Çünkü ben yalnız mey 

va ve oebze yerim. 

Her Volf adını taşıyan bu adam 

hakikatte Adolf Hitlerdir ve oraya 

"mucadeleın. İsmindeki eseıini yaz· 

mak üzere, gızli bir şekılde çekil

miştir. 

Hitln, hayatını anlatan bu kitaba 

o sene Berhtesgadendcki o otelde 

başlamış, bir sene sonra hapishane· 

de bitirmiştir. 

(Her Volf) un otelde geçirditi , 

müddet görüştükten sorıra gitmek 

tedir. Kendisi de bazan otornobille 

- Gerisi üçüncü sahifede -

KAZALARIMIZDA 

Belediye ·Seçimleri 
Bu ayın 26 ve 27 sinde Parti 
namzed yoklamaları yapılacak 

Her kazaya yoklamaları idare etınek üzere 
partimiz tarafından birer delege gönderiliyor 

Cumhuriyet Halk Partisi yoklama talimatnamesine tevfikan, 
başkanlıkları altında belediye azA nal':!zed yoklamasını 

yaptırmak ilzere kazalarımıza birer delege gönderilmesine 

Parti idare heyetince karar ve-
rllmlştlr. 

Bu yoklamalar şu tarihler 
de yapılacaktır : 

Karaisalı , Kozan , Kadirli . Sa
imbeyli , Ceyhan , Bahçe , Dörtyol, 
Erzın Eyfülun yirmi aftıııcı Pazartesi 
günü , Feke , Osmaniye Eyiüfun yır
mi yed inci Salı günü . 

Dil Bayramı 

Btitün yurtda büyük 
törenlerle kutlulanacak 

Eylulun 26 ıncı günü Dil Bay. 

ramı olduğu ınalümdur. O gün şeh

rimizde olduğu gibi Lütün yurd köşe 

!erinde bayram yapılacak ve o günün 

manası büyük merasimle kutlulana

caktır. 

Şehıiıııiz Halkevind.: bugürı ıçın 
hazırlık yapılmakta dır. 

\en lı nııınasebetle kabine bugün 
1 1 er 1 a . . d .. h' >ır Ynın rıyasetın e mu ım 

gund:ın .~ Uphcsiz ki ıncmurlaı·ın kazanç 
~artlarına uygun olacaktır. 

İslanlıuf : 21 (Telefonla) - ~ı-
f- v k·ı· · F d A'" 1 d" F hayat bir çoklarının merakını mu· 
ıye c ı ımız ua ~ra ı un :ı.n-

saya hareket elmı~tir . Fuad Ağılı cip oluyor. Günlerce odasına kapanıp 

Dörtyol yoklamasını idareye par
ti vilayet idare heyeti a1iisından 
Fahr: Ugıırfu , Kadırli ve Fckeye 
parti vilayet idare heyeti azasından 
Hasan Ateş , Saimbcyliye Borsa U
mumi Katibi Süleyman Sergici , Er· 
zin ve Osmaniyeye parti vilayet ida
re heyetinden Ooktor Bahri , Bahçe· 
ye vilayet idare heyetinden Avukat 
Feyzi Oldaç , Ceyhana vilayet ıdar~ 
hcveliııden Doktor Yusuf Ziya nıe· 
mur edilmiştir . 

Adanada parti yoklaması evvel· 
ce de yazdığ'ımız gibi kaıaları mü
teakip y;ıni ayın yirmi set' ' 'nde ba~-

lntıhap dev;ım clligi nıüddctcc 
ş«hir donatılacak, kiiısiif~ıde halk 
hatipleıı intih<1p hakkında mıt11kfar 
vtıccd. \C ,enlıl.ler Y"!Jıloc.ıl.tıı , 

t0,,1 toplantı yapmıştır . Başvekil 
""lntı..ı . 

\lan sonr. Kral Corc\j zıya· 

in~:ı.ya.~ ... n1UmkUnj olduğu ladar 
::.Uı·at 11.·._ b.ı:-la.nacak,:roahal1cnin gr:lc
«k . cud .. i cumhuriyet bavranu.ııda bit-. . 

Cenubi Fransada bir müddet istil· j kitap yazarı bu "mııharrir. İn yanıııaı 
hal edece!. ve tcda\ ı cı'un•caktıı. 'arada ~ıı ·ada arkadaşları gcluıd .. lc uzun lıyacdl-.tır . • 



--
--- --- - -

halk hizmetine sarf 
edilen milyonlar 

\ ı·-----------··-----·------.1--------1\ NEŞRiYAT ARASI 

1
1 Ş elh Ü il'" !hl ~ ib) e il'" 0 e il'" Ü il h Torosl 
., __________________________ , ta tacı oy 

ViLA YETLER GEliRLE· 
Belediye intihabı 1 Eski adliye binası 
1 Teşrinievvel Cumartesi IKız Lisesi Direktörlüğüne 

Maliye Meslek mektebine 
girecekler 

1 

Ri NEREYE SARFEDER?. günü sabahleyin sekizde teslim edildi Ankara Maliye Meslek mekte
bine girecek olan Vilayetimiz Def· 
terdarlık memurlarından dört kişinin 
imtihanları Defterdarlıkta yapılmış 1 
ve imtihan evrakları Maliye Bakan. 
lığına gönderilmiştir . Derslere önü
müzdeki Teşrinievvel ayında baş 
)anacaktır . 

başlayacak 
Hususi idarelerin 

gelirini, bir yekun ha 
linde hiç azımsanmıya· 
cak kadar yüksE ktir. 
Son mali senede bu 
mikt~r, kırk milyon li 
rayı aşmıştı. Yani bü
tün devlet bütcesinin 
altıda birinden fazla o 
lan bir miktar ... 

Devletin halk lşlerlnl gören teşkilat 

ve teslslerl yanında ve onunla muvazi 
olarak giden hUkOmetln bir iki organlzas 

yonu vardır; Hususi idareler. Ve beladlyeler 
hususi idareler, daha fazla mahalll işlerle 
u§raştıkları için, faallyetlerl, vatandaşları 
daha yakından aiakalandırır. vuayetıe

rln ilk tahsil, sıhhat, nafla işleri, ziraat 
gibi, çoAu vatandaşın gUnlUk hayatına gi
ren mevzularla u§raşmalt ve bunları tan· 
zlm etmek vezlfesP, hususi idarelere ve-

intihap Encümeni dün saat on • 
altıda Belediye Reisi Turhan Ce 
mal Berikerin Başkanlığında top
lanmış , mevcut evrakı tetkik ve 
tasdik ettikten sonra Belediye inti
habının Teşrinievvelin birinci Cu
martesi günü sabahleyin saat sekiz· 
de başlamasına ve o gün akşam 

saat on altıda bitirilmesine karar 
vermiştir. intihap Belediye binasında 
yapılacaktır . 

Acaba bususi ida. 
reler, bu parayla ne 

l~lştir. 

gibi hizmetler. görmektedirler? Mem 
lekctte okuma arzum, bir heyecan 
dalgası halinde köylere :Cadar uza 
nırken, rejimin vatandaş hayatına 
verdiği hududsuz kıymet, her taraf 
ta sıkı tesisleri bir zaruren haline 
korken ve nihayet ekonomik kalkın
ma, iç ticaret, daima genişliyet iş 

sahası, coğrafya bakımından memle 
ketin bölünmez bir bütün haline 
gelmesini e mı eder krn, lu vazifele
rin mülıim bir kısmını üzerine a 'mış 
olan hususi idarelarimiz lu işlere 

ne kadar para harcıyorlar? 
Bu rakamları tetkik ederek, vi 

layetlerimizin coğrafi, iktisadi kül
türel ve sasyal ihtiyaçların hakkında 
bir fikir elde etm=ş olabileğiz çünkü 
nisbetler ansında görülecek olar. 
büyüle farklar sırf bu ihtiyaçların 

değişmesinden ve şartların biribirine 
benzemesinden dc.ğmuştur. 

1936 mali ) ılın da 62 vila}eti 
mizde hususi iJare bütceleriııin ye
kunu 28,081.4~6 liradır. Bu hususi 
idarelerin yapmakla mükellef oldu 
ğu halk hizmetler arasında grup 
halinde toplanabilecek olan şunlar 
vardır: Nafia urr umi meclis ve da 
imi encümen masrafları, hususi mec· 
lis teşkilat masrafları; maarif; sıh

hat; cemiyet ve hayır işleri muhtelif 
ve müşterek masraflar .. 

1 
umumi meclis ve daimi ercümen 
işleı ine Afyon'unkinden hemen bir 
misli fazlasile 2.9 uuu; hususi muha' 
sebeye yüzde 6 küsür eksik olarak 1 

1 

17.1 ini ve kültür işlerine yüzde 4 1 

eksik olarak yüz<!e 27 sinin; ziraat 
ve bay tar işlerine Afyona yakın ola
rak yüzde 3.9 unu ve sıhhat işleri· j 
Afyonun } üzde 4 1 ine muhabil 3 j 
misli fazlasile yüzde 13.1 ini vermek 
tedir. ve mesela Afyor.un müteferrik 1 

ve müşterek masraflara ayırdığı pa 1 

ra yüzde 8 8 olduğu ı.alde Ağrı'nın · 
yüzde 23.7 dir. 1 

Belediye intihabına göre seçim
ler adedinin tasnifinden fazlası bir 
günde reylerini kullanamazlarsa in
tihabın bir hafta daha devamı la
zımgelmektedir. 

Şu hale göre Teşrinievvelin bi· 
rinci günü intihap bitmezse Pazar 
günü tatil yapılacak , Pazartesinden 
sonra yedi gün daha intihap devam 
edecektir . 

Binaenaleyh Teşrinievvelin do
kuzuncu günü akşamı sandıklar kal· 
dırılacak ve ~rtesi günü de tasnif 
bitirılmiş olacaktır. Bu suretle yeni 
Belediye Meclisi azaları Teşriniev
velin onuncu güııü toayyün etmiş l.;u· 
lunacaktır. 

Gene bir ml~al olarak, vurid;ııtı , 

daima az, bir senede 48.06 7 liradan 
ibard olan küçük bir vilayetimizin 1 

bu parayı ne nisbetlerde hangi işlere ----------·----
harcadığını anlatalım: Hakkin bütün 1 

1 
işlerine ayrılan yüzdt 20.2 yi, külüre 

gelirinin lıemrn yaıısmı, yüzde 49 8 
22.1 ri, ziraat ve baytarlık işlerine 

inı Nafia işlerine vermiştir. Bu nis 
5.6 yr, muhtelif ve mi;şterek masra 

bet, bize derhal şu hükmü verdirebi 
flara 9.2 si sarfedilımktedir. Ankara. 

lir: Hakkari'nin yola çok ihtiyacı , 
va,dır! lstanbul,a göre daha çok ziraat 

Hakkari, buna mukabil, ziraat mıntıkası ve hayvan yetiştirep bir 
ve baytar işlerine hiç para ayırama 1 

yedir. iki vilayet bütçesinpe ziraat 
mıştır. Cemiyet ve hayır işlerine de ve baytar işlerıne ayrılmış olan me-
para koyamamıştır. blağ, bunu anlatıyor. ı 

Bir az da büı ük vi!ayetlerimiz Son olarak bir de lzmir'in rakamları-, 
üzerine rakam verelim: Mesela Is na bakınız: bütçesi yekunu 3.286.995 
tanbulıun aynı yıl ~.ütçe yekunu 4. lira olan İzmir vilayeti, bu ge'.irinin 1 

37 ı.686 liradır. lstanbul vilayeti yüzde 18 1 ini nafıa işlerine ayırmış-! 
gelirınin yüzde 18.8 ini nafıa işleri- tır. Bu miktar Anka·d ın azve lstan. J 

ne, yüzde 1.0 ini umumi meclis ve bul,a yakındır kültüre ayrıldıgı yüzde, 

Belediyece tamir edilen ve Kız 
Lisesi için kiralanan eski adliye bi 
nası Kız Lisesi Direktörlüğüne tes
lim edilmiştir . Mektep idaresi ta
rafından burada lazım gelen hazır
lıklar yapılmakta olup 3 Teşriniev
velde burada da derslere başlana· 

caktır. 

Kültür Direktörlüğünde 
toplantı yapılacak 

30 Eylul Cuma günü Eti köy 
!eri öğretmenleri Kültür Direktör
lüğünde toplanacaklar ve kendile
rine 938-939 ders yılı kiiltürel 
çalışmaları hakkında direktifler ve 
rilecektir. 

İki araba kazası oldu 

Hasan Hüseyin oğlu Ali sürmek
te olduğu binek arabasını karşı is
tikametten gelmekte olan on üç 
yaşlarında Mehmet ol!:lu Nı:cmiye 
ve yine Abdullah adında birisi de 
sürmekte olduğu yük arabasını on 
iki yaşlarında Melahata çarptırarak 
on gün sonra tekrar muayenelerine 
lüzum görülecek derecede yaralan
malarına sebebiyet verdiklerinden 
her iki arabacı da yakalanmış ve 
haklarında kanuni muamele yapıl
mıştır . 

Adana idman yurdu 

Atatürk 

Bölge Sanat okulları 

Bölge Sanat okullarına girecek
lerin imtihanlarının geçenlerde Kül
tür Bakanlığına gönderildiğini yaz
mıştık. 

Bu okullara kimlerin kabul edil
diği hugünlerde Bakanlıktan gön· 
derilecek cedvelden anlaşılacak ve 
talebeler gösttrilen okullarına gi· 
deceklerdir . 

Kazandere köyünde 
bir yangın 

Kaı:andere köyünde Ali oğlu Sü 
leymanın evinde yangın çıkmış ise 
de büyümesine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. Bu yangında yalnız 
dokuz hayvan dumandan boğularak 
ölmüştür. Yangının ne suretle çık 
tığı tahkik edilmektedir. 

' 
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Gök yüzü açık. Hava 
En çok sıcak gölgede 29 

başkanlığından: 

parkında 

rüzgarlı ' 
derece. 

1 Birinci teşrin 938 cumartesi akşamı saat 20,30 da Adana idman 
yurdu menfaatına bir gardenparti verilecektir. Biletler Raşit Ener tica-
rethanesinde satılmaktadır. 2-2 9761 38.081.L 96 lirar.ın bu işler üze

ri ne sarf şekli şudur: 6.252.001 lira 
nafiaya, 651.164 lira umumi mrc 
lis ve daimi encüm~ne 4.976.063 
lira hususi muhasebeye 11.789.513 
L. kültür İşlerine; 871.231 !ıra zira 
at ve baytar işlerine; 2.384578 lira 
sıhhat ve İçtimai muavenet işlerine; 
882,464 lira cemiyet ve hayU' işle

rine; 5,464,604 lira muhtelif ve 
müşterek masarifler için harcamıştır. 

daimi eııciımrn işlerine; 11..) ini hu- 35.6 dr. Ankara' dan çok, lstınbul' 1 

susi muhase 1 «"ye; 51.6 sını kültür dan azdır. ·-----------------·~-------------------------' 

Bu paraların yekunu 100 üzeri
nden kıymetleri şudur: Nafia işleri 

ne umumyekGnun 18.8; umumi mec 
lis ve daimi encümen masrafların:ı 
yüzde 2.0 i; hususi muha,ebe teşki
latına ve masrafhrına yüzde 15 ğu. 

işlerine, 3.0 unu ziraat ve baytar iş- Hangi vilayetlerimizin, hangi işl~re 38,8 En az harcıyan vilayet Bursa-
lerine; 3.0 ını cemiyet ve hayır işle en çok para harcamış olmakla ön. 1 dır: 5.3 il 
rinr; 6.2 sini de mul1telif müşterek de geldiklerini tetkik edelim: 1936 Kültür işlerinde lstan\.ıul başta 
masraflar için harcamaktadır. büdcesinde nafia işlerine en çek pa- j geliyor: 51.6. En az Hakkari: 8.5. 

lstanı...uı, gelirinin yarısından faz-. ra harcıyan vilayet Hakkari'dir. Nis Ziraat ve baytarlık işlerinde baş 
!asını kültür ışlerine lıarcıyan vilayet- bet şudur: 49.8 .. En az ayıran bitlis: ta gelen Sivastır: 7.9. O sene bu iş· 
lerimizden bıri obrak başta geliyor. 1 5.7.. lere lıiç para harcamamış bir vila 
lstanbul'ıia ilk tah>il yapan çocuk Umumi meclis, daimi encimen yetimiz de vardır: Hakkari. 
nisbetinin, Türkiye rekorunu neden ve kalemlerine en çok para avıran Sıhhat işlerinde yüzde 16 2 il~ 
elde bulundurduğunu bu rakam, bi- vilayetimiz, Bitlis'tir. Nisbet: 59. En~ 1 Malatya başta gelmektedir. En az 
ze çok güzei anlıtma tJdır. az ayıran iki vilayet vardır. '.stan· j sarfeden Çorum'dur: 1.9. 

Ankara'ya geçiyoruz: ayııı srne bul ve lzmir, Nislıet yüzde 1.1 dir. 1 Vilayetlerimizin bütçeleri devam-
Ankara vilayetınin hütçe yekuııu, Hususi muhasebeye en çol para lı olarak yüks•lnıektedir: bütçeleri 
3.783 304 lira idi. Bu gelirden nafıa haıcıyan vilayet Ankara' dır: :üıde 1 milyonu geçen vilayetlerimizin .ayı· 

sı 7 yi bulmuştur. Dahiliye vekaleti, 
hususi idarelerin memur kadrolarını 

pekiştirmiş, sarfiyatı tam bir kontrol 
ve mürakabeye almış; işleri proğram· 
laştırmış ve planlaştırmıştır. Bir 
hususi idareler bankası meselesi, 
tetkik edilmektedir. 

Şehrimizin bayındırlığında, kültür 
ziraat, sıhhat işlerinde ve şehir haya
tını alakalandıran bütün meseleleri 
belediyeler ve hususi idareler, 
iki büyük müessesedir ki, onların fa 
aliye! ve verimi, şehirlerimizin sos 
yola çehrelerini tayin eder. 

kültür işl'!rine 35,4 du; ziraat işleri.

1
'.---------------------

ne 2,6 sı; sıhhat işlenne yüzde 1.2 111 H ü ş şanı 1 n 
si; cemiyet ve hayır işlerine gene 'l. ı rbest kılan Ayyaz bu Hazineleri 
6 sı; muhtelif ve müşterek masraf. , sefer ve vakit kaybet 
!arı yüzde 16.4 Ü saıfedilmiştir. 

Oç Günlük Tarih Yazısı -------------meden Hüşşamın hazi
F akat asıl enteresan ve vila · 

nedJrını ~ide etti. Oııa da zindan y e t 1 e r i m i z i n karekterlerini , 
cıya söylediği gibi söyledi ; 

hususiyetlerini canlandıran mssele; 
- Halife bir iki s~at sonra ö 

bu nisbetlerin muhtelif vilayetler ü-
rine taksim tarzıdır. lecek. Artık yatağından bile kımıl-

danacak hali kalmamış. Yerine ge
Mesela varidat yekunu 687 938 

çecek olan Veliaht (Velid) in ise 
lira olan Afyon vilayetinin nafia iş 

mutemet adamı benim. Hazine ar
lerine harcadığı para 147.987 lira 
d k B tik uu··,şamın deg·ı·ı, Velidin demek 
ır i ütün bütçesinin yiizde 24 ü ·~ • 

dür. Afyon umumi meclisi daimi en- tir. An:ıhtarbrı şimdi bana teslim 
cümen ve kalemlerine varidatının et. MükafatJ<ıı gör~rsün. 
yüzde 1. dokuzunu hususi muhasebe Hazinedar itiraz etmek istedi ; 
ye 23.7 sini maarife 31.7 sini ziraat - Haıife daha yaşıyor. Ya öl 
ve baytarlık işlerine 3,5 ini sıhhat mezse? 
işlerine 4. 1 inin; cemiyet ve hayır - Ölmezse Len o zaman tek 
işlerine 5.3 ünü; muhtelif ve müşte· başıma anahtarı ne yapabilirim ? 
rek masraflara 8.8 isi vermiştir. Hazinesı yine onundur. Fakat öle-

gibi anahtarları Hüşşamın ölümın 
den evvel bana teslimi aldı. 

Hdzİnedar da kandırıldı ve a 
nahtarıarı Ayyaz teslim şarttır. 

Hüşşamın son emrini yerin«" ~
timıek isti yen memurlar hazined rı 
buldular : 

- Haydi çabuk, dedilor, hafe 
son dakikalarını yaşıyor. Son nd 
sıni rahat vermek için hazinesı

den ipek yüzlü kuş tüyü yatak •e 
altın ta< istiyor. 

Hazinedar şaşırdı. Hakikatı J_ 
duğu gi Jİ anlattı. Memurlar (Ay>' 
z) a ko~lular ve rica ettiler : 

- Halife ölüyor. Hiç değile 

bir tek yatak ve bir su tası ver. 

Hayır, dedi, hazine artık 
Hüşşamın değil, V elidin malıdır. O· 
nıın müsaadesi olmadan değil ya· 
tak yorgan, bir çöp dahi veremem, 

• • • 
Hüşşam sabırsızlıkla kuştü yü 

yatak ve altın tas bekliyordu. 

Ayyazııı hazineye vaz'ıyed et
liğini haber alınca yüreğine indi. 

- Eyvah 1.. Ben bütün o hazi

neyi V did için mi hazırladım ? De

mek ben onun hesabına hareket et· 
mışım. 

Diye haykırdı. Sonra : 

- Çok susadım. Bana bari baş

ka bir kapla su verin. 

Başka bir çanak la, velev adi 
olsun, bulunamadı. Çatlak kaseyi ise 

Hüş şanı biraz evvel yere atar:ık 
büsbütün kırmıştı. 

Arabistanı kırıp geçiren, halkı 
harac1 bağlıyarak küplerini doldu· 
ran ve hasisliği yiizünden bu hazine
nin bu servetin bir zerresine bile el 

sürmiyen Hüşşam nihayet su içmek 
için kırık bir çanak bile bulamadan, 
boğazı hararetten yana yana kuru 
tahtalar üstünde can verdı .. 

Ayyaz, cenaze.ıi için hazineden 
kefen dahi vermediğinden halife, 
(Galip) isminde bir kölenin gömleği 
ne sarılarak gömüldü ... (l) 

Yazan: Taha Toro 
Mersiıı lıalkevi basıme 

evi neşriyatındaıı 

Adana gençlerin 
Toros "Toroslaıda t 
rı. adında yeni bir 

Bu kitap Mers· 
yatındadır ve Mersin 
vinde dasılmıştır. 

Bay Taha Toros 
tüd mahsulü olan b 
de durmaga değer 

teşrih etmekte- bulunu 

Bu eserde, Toros 
Tahtaçı oymaklarının 

durumları etraflıca an 
la beraber kim olduk! 
tirilmi~tir. 

"Toroslarda Tahta 
adındaki kitap muvaff 
tavsiye ederiz. 

Bir erkek arsl 
kaplan evi 

lngilizler hayvanlar 
rip birleştirmeler yapıll 

verler. 
Londra hayvanat 

erkek bir arslanla dişi 
birleşmesiuden doğrııU 

vardır. Bu yavru ile L 
vanat bahçesi çok mağ 

Hayvan yetiştirenle 
karşısında yeniden teC' 
rişmişler ve bu defa d 
kaplanla dişi bir arslanı 
sinden güzel bir yavru e 
muvaffak olmuşlardır· 

iç çamaşırı 

kasadar 

Nant polis müfettişi, 
şara : 

- Evinizde 80 çift 
şafı, 40 yastık yüzü, 20 
kek gömleği, 35 düzüne 
leği bulduk. Pantalonlaf1 

külotları hesaba katını) 
eşyayı nereden buldunut 

Diye sormuş ve ond 
bı almıştır: 

- Bay komiser, kari 
. 1 

çamaşırları çok seve~ıı b 
Hanri Buşar mühın1 

vanedardır. Senelerdenb 
çalışır, hesapları çok ııı.~, 
Şimdiye kadar lıir santın 
vermemiştir. Komisere 

5 

k"k3 yalan değildir. Ha 1 i 
maşırlarını ve beyaz 
sever. 

Fakat polis korııi~:ı 
bulunan eşyanın ha'. rııı 
olduğunu ona itiraf etıır 

Bıı ku,ursuz meıııur.' 
0 . )' 

olmaz, tamamile de~ışı ı 
y~oı 

bir şahıs oluyormuş. n 
utU 

mez evinden çıkıyor, (al 

h. d . d do şe ır e ve cıvarın a 8 ı 
Bir bahçede asılı be:ıı 

gördümü kalbi hızlı bı r 
1 t du"a Derhal çitten ya ıu r e 

yor. Çamaşırları topl 3 Y
1 

tırı yor. .ti . ar• 
8uşar bu gece ııY . 31 

karken ihtiyat tedbirleri ya~ 
unutmuyor. Kendisinind:ıa: 
çüktür. Fakat gece doral 
çıkarken kocaman kunı··i 

. pO 1, 
yor. Bu ayak ızlerı 
şaşırtan nokta olmuştur- .,JJ 

Dedi. 
(t) Ravzatillahbap Clld 3 sa

yıta 189. . ıııeı 

Halbuki bu arada meseia doğu cek olursa, ki muhakkak ölecektir. 
viliyetleriınizden biri olan ve 189,- O zaman anahtarları daha evvel 
516 lira bütçesi bulunan ağrı nafia vermiş olmaklıgın itibarile mükafa· 
işlerine Afyondan yarı ı orıya tk ta hak kazanırsın. Ancak dediğim 

sik olarak gelirinin yüzde 12.1 ini; 
Allahın şu hikmetine bakınız .... 1 

Fakat nihayet ış bili 
mış, mal sahiplerinden 

·------------------------ ---------·-.-..... _,,=,._,...,,,....,,-.. ......,..,. . ...,."'"""""_"""...,.....,.....,,.....,,..,,..,__"""_....:: ydlarıııl,}lnımı~laı Jır. 

Dediler. Ayyaz zin:landa geçı
diği acı hayatın intikamını almam 
zamanı geldiğini hissetti : (5 ON) 



TGrkaôzG Sahif Mil- S! 

Ticaret vapurları 

Kaptan ve makinistle
rinin kongresi 

Canlı Cenaze 
fslanbul : 21 ( Hususi )- Türk 

ticaret kaplan ve makinistleri ce· 
miyeli gelecek Pazarte':iİ günü De 
nizbaıık binasındaki merkezinde 
senelik toplantısını yapacaktır . Bu 
toplantıda Cemiyetin bir yıllık f aa 
liyeti görüşiilecek ve yeni İdare 
Heyeti seçılecck tir. 

t'~r.~~~~I~;~ 1ffiki";~ı 
'b· e hemen gece ~ 

gı 1Ydi K" ··k d ~~ 

Hor tans hemen 

çıktı. Yalnız kalan 

Katerm o günii na 
sıl geçireceğini ta. · uçu o a 

ona h b d er sa ahkinden daha loş ve 
aha ka 1 k ·· ·· d" K b. .. ran ı • gorun u uışun ır 

Ortü 'b' . . . ... 1 r gı 1 kendını ezen butun st:fa-
~c 1' bütün yoksuzluğu duvaı lata 
tıı~ış~ış eski eşyalar aıasına gö· 

oıuş gibıydi. 

t 1 f htiyar kadın bir kaç dakika ba. 
eıtet · k 

ol s~z aldı. Sonra, hala uyuşuk 
di~n Zıhni, çok defalar tahayyül e 

en tatlı bir hülyaya doğru yavnş 
Yavaş k 
ağ aydı. Uyku ve yorgunluktan 
kaırlaşnıış gözkapaklarını kapar 
y tParnaz Kateıin kendini geniş bir 
a akta .. d" gar u : 

y· Zavallı yorgun arkası kuş tü-
lınden Y k b" t v •• ftı"J ~ umuşacı ır yas ıga go-

Pc~ ınuş, halsiz bacakları kırmızı i · 
'vl ten bir ayak öı tüsü - "Giyom,,la 
la endiği gün büyük babası "Niko· 
~ "ı n~rı hediye ettiği örtü kadar gü e b, .. 
bi 'k r. ortü - ile mnmı~. Ocakta 
dı tı ınış kül ile bir gün evvel çıtır 
y:an Parlak odu'n ateşinden yarı 
hjj~l'llış bir kütük kalmıştı. Önünde 
tuJalarına melcu olan, yorgun vü 
ni Unun dinlediği kumaş kaplı ge
ti:d koltuk duruyordu. Ocağın iize
\-atde tuhaf tulıaf birçok şeyler de 
kG 1

• Dini bir itina ile camdan bir 
Çi~e . İçine yerleştirilmiş p1Jrtakal 
lltd i•nden bir taç, sedeften bir iğ· 
llıi ~nlık, kocası "Giyyom,, un res· 
be · l<ıvrıJ3n bıyıklar. Yanıbgşında 
gt~az tül dalgası içinde kaybolan 
luır ç ve utargaç kadının hayatını 
likk·n kabul edilmiş lıir hediye te· 
kı~ıa~ eden pervasız ve küstah ba· 

... ., 
di k~avallı genç kadın öyle talisiz- 1 

~okı1 ' kederden kedere, yokluktan 
le k·Uğa sürüklene sürüklene işte böy 
lık ~?1sesiz dostsuz, ocaksız, karan· 
}ad ır tavanarası ile taşkın bir hül. 
cak ~~. b.~şka serveti olmıyan acına-

(( Uçuk_ bir mahlük olmuştu. 
tedd .. aterın gözlerini açtı. Biran te 
de dut etti . Kalksa mı) dı ? .. Heı hal 
d3h ışarısı pep soğuktu .. Brş dakika 
Pis a ~atmağa karar verdi. Fena ve 
llıiişt~ıltesj üzerine top gibi büzül
tk·ı·u. ince yorganı başına kadar 

11Yd' ' ar d '.· Yarı kalmış hülyasına tek-
ala1, ı 

1'o' T u. '<.. ok .. Kapısına vuruluyor-

e, ~Öılerin; açmadan girinız dedi 
~uk Ottanscığım, galiba dışarısı pek 
t d: Perdeleri aç; ocağa bir kütük 
~ NYe ilave etti. ! 
at iha?•rnı kadar bt1ruşuk, onun ka· , 
on tıyar olan sadık hizmetçisi 1 

ans "E d d j Ctd: vet ma ııırı, iye cevap 
İik., dışarısı pek soğuk, size şimdi 

'.tıı .. ~~ınel bir ateş yakacağım. Ba. 
ır ()" erıccreden ne giizel, parlak 
~urıeş . . 1 lh . gırıyor . ., 

:i. 8 tıyar Katerin evvela bir gözü
Onra .. k" . 

e 0 .., ote ıoı açlı. Yatağı üzerin-
. rııyan .. 1 1 e rıc . guneş e ıet şeyi canlı 
Şelıydj 1 

Nih . 
1arak ayet omuzlarına yün bir atkı j 
ilrı1 1lıı otu~du. Yatağın ayak ucunda 
1 dü~~ııı ustündeki kuştüyü yorga· 1 
1tlata len Hortans, ''kahvaltıyı lıa · 

Yırıı ? d' ...... B rnı ,, ıye soruyordu. 
"tlü k ~gün ne yiyeceğim?.: Dün 
~le 1• a ve ile nefis tereyan.ı vaı dı. 

. ne 'k o 
•rıc İle ~cı . kızarmış ekmekler ma· 
~~llıd 1 esılmiş gibi ne kadar mun 

ı .. 

~ k .... GGzeJ k.. ··kı.. b' 'k 1 ii"·· .. , ·opu u ır çı ·o ata 
il ~ucuıc . . . . 
'lafı .. ınınıınını yağlı ve yu 
~feriÇoıtkleıc ne dersiniz? ... 

~ n san H "Uk lıl . a orlanscıjım, fakat 
h l h • Zıra Pek acı'ctığımı hissedi · 

"''· 

sarlıyordu. 

Evet zavallı ihtiy:ı.r Katt-ıin şiip
ht:!siz ki pek açtı. Kapalı gözlerinin 
önünde eliııi uzatır uzatmaz içine ke 
siklik veren tallı bir çalkantı ile ka· 
çan çikolata b.ırdakları dansederken 
başları kocaman şapkalı, ayaksız, 
yusyuvarlak yumurtalı çörekle•, ar
kası gelmiyen bir c naze alrıyı gibi 
onları takip ed•yordu. 

Aldığımız malumata göre bu 
toplantı vesile ittihaz ,.dilerek hü 
kumetin deniz ticar"t filolarımızın 

inkişafm:ı vtrdiği ehemmiyetten si
tayişle l>alısedilecek ve bu hususta 
muhtelif hatipler söz söyliyecektir . 
Bunlar yeni ısmarlanan ve gelmekte 
olan gemilerimizin Başvekil Celal 
Bayarın deniz ticaret filomuzu yük. 
seltmek hususundaki sözlerini mev· 
zuubcıhs ederek bu suretle deniz 

ihtiyar Katerin içini çekerek ya
taktan kalktı. Zavallı Katerin, kendi 

1 ticaret filomuzun varacağı mesut 

1 
istikbal hakkında söz söyliyecek· 
/erdir. 

1 
sini bu pis yerde bı.ırındıran merha · 
metli kapıcının son hediyesi olan 
çarpık leğenin önünde lı::ılsizlikten, 
camsız ve perdesiz ktiçüciik pence· 
redeıı giren donıiurucu soğukla tir 
tir titriyordu, Basit Luvaldi biter 
l•itmez elbiselerini giydi. Zayıf ve 
kuvvetsiz omuzlarırrn, manto yerini , 
tutan şalı yerleştirirken tavan arası 
nın kapısunu nasıl açac:ıgını düşüne 

rek kuvveıini toplamağa çalışıyordu. 1 

Bu şeki lde yapılacak tezahü
rattnn sonra başla Büyük Önde!" 
Atatiirk olmak iizere büyüklerimize 
denizciliğimize veroıklcri ehemmi· 
yetten dolayı tazim ve teşekkür 
telgrafları çeki il cektir . 

' 

Almanya'da nüfus 
Artışı var 

Altı katı, ağır ağır merdivrn ' 
paımaklıklarına yApışaı ak, ufak bir 
temasla hemen düşiivcrecckıniş gibi 
sallanan titrek v;: cılız çocuklar gibi 
her basamağa ayaklarını koya koya 
indi. Fakir kiracılarının giriş çıkış· 

larmı baca deliğı gibi kar.ınlık oda
sının açık kapısından Slyred~ ka. 
pıcı kadının önünden geçerken nazi· 
kane: 

Berlin : 21 (Radyo) - Bu 
senenin i 1 k üç ayı zarfında 
Almanya'da dsğanların sayısı 363. 
000 c > ükselmiştir. Geçen srneki 
üç ay içinde doğankra nazaran bu 
seııe 12 000 fazlalık vardır. Ölenler ı 
in adedi 233 bindir ve geçen seneye 
nazaran bu miktar 24.000 noksandır 
bu seneki ölenleri doğanlardan çıka· 

racak olursak 130. 000 artış göze 
çarpar. 

Bonjur madaın, Legri, dedi. 

Şişman kadın küçiik bir maiyeti· 
ne hitap eden !!!uhteşem lıir hükum· 
dar edasile "bonjur mad:lm Kate.in,, 
diyerek ocnğa ~öndü. 

Zavallı küçiik ihtiyar, kapının 

eşiğinde, b!r an kendisini buzJan bir 
örtii gibi paylıyan dondurucu rüz
gar ııı tesiı ile durdu. Biikii lmüş omuz· 1 

ltırı, eğilmiş başı, yarı kapalı göz· 
lerile minimini bir cüc~ye beoz:yor -
du. Se:ıdelıyerek yürüyor, yarı açık 
dudakları arasından nüfuz eden kes-
kin hava ile don nuş ciğerlerini mu - l 
hafaza etmek ister gibi ellerini gög
süne bastırırken buruşuk yanakları 

üzer ne tane tane gözyaşları dökü
lüyordu. 

Katcrin kıli.se kapısına yaklaştı

ğı vakit, çöpçiiyii bekliyen bir pa

çavra yığının1 dönmüştü. Ensedeki 
küçük saç örgüsünden ve soğuktan 
yenıy<-şil olmuş bir kaç parmaktan 
başka şeyi göriilmüyordu. O kadar 
caıısıdı ki, teşrilıh:ıneden atılmış bir 
öliiye benziyordu. / 

- E ... Büyiik anne, hal:l nıı uyu · 
yor:ıun?... Bıı, şu pis sokaktan ı 
peı< e n d er geÇl'll b a z ı ı 
din :farl.ırın s addkalarıııı on:ınla 

birlikte paylaşan sefalet arka 1 

da~ı Uenova bal>a idi. Kateı inden 
ceva_;J allmayınca başını sall:ıd ı. 

Omuzlarırı fılesofç.a kaldırarak 
elindeki açılır kapanır küçük iskem
lesiyle kilise kapısının yanın Jaki gı
rintiye yerleşti. 

Akşam, ihtiyar Katerini kaldır
dıkları vakit hiç kimse onun eski 
yıpranmış, ymu.mıış, kal Linin 
na sıl bir anda c.linlendiğiııi anlıya-

mac'ı. ı 
Kakrinin güzel ve harikulade ı ü I 

yasını kimse öğrenmiyecek... Muhak· 
kak ki <>nun iyi Hortans'ı: 1 

Fransa' da ise, aynı miiddet için
de geçen seneye nazaran 1,300 do 
ğum azalması ve 15,000 de ölüm 
fazlası tespit edilmiştir. F ransa'da 
ölenler doğanlardan 35.00 fazladır. 

Bugün mühim ko
nuşmalara sahne 

olan şehir 

- Birinci sa!ııfeden artan -

Münihe iııer ve beyecnn icinde bek· 
lermi.ş, 

Bir sene sonı ı ;ırtık Hitler haı i 
ki hüvıyeti ill' ortaya çıkıyor. O za
ııı :rn, oteli leı kedert!k o civarda 
ljergofun köşkünü alıyor ve kız kar 
dt şi Angela ile lıeraber oraya ) <."r 

leşiyor. 

Bun fan sonra Ber htesgadendeki 
bu köşk Hitleı İn en mühim faali ye· 
tine sahne olu)'Or. Hitler parfüine 
alanıtt olcnk gı:ıınalı haçı orada 
kararlaştıı ıyor. Partisinin f aaliy~irıi 
1 ~31 de iktidar ınevkiirıi dine alın 
cıya kadnr o·aun11 idare ediyor. 

l3ugııııkii B··rhtesgaden köşkü 
tpty tadilata ~uğ ıamıı.ştır. Bum•nla 
beraber, köşkte Hitlerin ,.ski hatıra 
!arını sakl.-ı;aıı kısımlar aynen ırıuha 
faza olu'lınuştur. 

Yalnız, 1 u eski ıssız köşk, bu 
giin ilav.! edilen asri rahatlık terti · 
batı ve müdafaa tedbideri ile Ber· 
!indeki hı~vekalet binasının biı di · 
gcı i lıa linc gelmiştir. 

Berhtesgadendeki binada yüz ki 
şi oturabilir. Her odad,ı telefon var 
dır. Hitlerin dairesi Beı lindd i biitün 
nezaretlere gizli telefon . hatları ile 
bağlıdır. - Sonsuz ve güzel bir seyahate 1 

ne dcı siniz madaın ? .. 
Dıye bir teklifte bulunmuştu. 

Vt:. ihtıyar Katerın, men11ıun, itaat· 
kaf, neş,e ile, bir özlenrııiş sihir kar 
belki de korkunç - hiçlik diyarına 
kö'\ı.ı ko~c1 gılmıitı. 

Köşkttki bjtün h 1d1.:ırıeler Hit · 
lcrın kız kardeşinin idaresi altında
dır. 1-Iitlerin emniyet teşkilatı da, 
nöbetçiler, hava kücumuna karşı 

müdafaa tertibatı ve saire bu güzel 
manzara ıçınde ıaizl"nmıtlir. 

Ankarada Ev 
buhranı 

- Birinci sahifeden artan -

llzcriııdc bahçeler :\!'asımla .:vlcr in-
asına topr:ık vaziyeti m Us:ıit 

1 

olınnt:iılhndan c\'lcr ıçın nhcnkli 
olduğu ~kadar L:ı.hçe içinde İmİ)i his
sini vcrcc~·k bir şekil bulunmu,.tur. 

1 Ederin nl'n"ı .'eş il ııahnlarkı. nyrılmı~ 

ı l olacnktır'. Binaların, apalıman şeklinde ol. 
l ması kuvvetle muhtemeldir. Daireler 

2 3 4 odalı olacak, odalar mümkün 
' ' 
olduğu kadar geniş tutulacak ve şüp 

Pek Yakında .... Pek Yakında .... Pek Yakında 
1938 - 1939 Sinema mt!vsimine Başlayacak olan 

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcl 

JANET MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NİJ 
En güzel Romanlar Kadar Cazip - En Yakiki \'ak'alar kadar 

ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 

-------------------------------------
? ? 

hesiz bütiin konforu haiz olacaktır. 1 
inşaların imar planını ve devlet ma· J 
hailesinin ahengini bozmamasına dik ı 
kat edilectktir. Apartımanların kaçar 
daireii olacağı henüz tesbit edilmP.· 
miştir. 

• • 

Şaheseriyle Kapularını açacağını Sayın mü~terilerine Arzeylcr. 

Tel:~fon ........ , . Asri . . . . . . . . 250 

9765 
Avan prejeleri hazırlanmış olan 

mahallenin kati etüdü yakı·lda ya. 
pılacaktır. 

Nafıa da 500 evllk bir ma. 
halle kuruyor. 

Di~er taraftan haber aldığımı 
göre, Nafia Vekaleti de, vekalet m~ · 
murlariyle vekalete bağlı umum mii
dürlükler ve miitsseseler memurları 
için 500 evlik bir mahalle kurmayı 

kararlaştırmıştır. Mahallenin yeri, in· 
şa şekli, ve diğer hususlar henüz 
kati olarak tesbit edilmemiş olmak· 
la beraber, istasyonla Bahçeli evler 
kooperatifi mahallesi arasında ku 
nılması muhtemeldir. 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Ruzvelt sinema figüranı 
olma~( istemiyor 

Bugün bir amerikan film şirke 

ti "Kadın ve Samur" isimli bir film 
h.ızırlanıakla meşguldür. Bu filmin 
bir sahnesi Vaşingtondaki be)az 
sarayda geç•r. 

Rrj sör; Ruzveltin film içiıı salı 
nede bir nutkundan birkaç parça 
okıım<tsını rica etmiş lir. Fakat Ruz· 
velt "sinema figüranı olmak arzusun
da değilim,, diyerek bu teklifi açık
ça reddetmiştir. 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşarn 

Romanlaıı lıiitün dünyada biiyük 
bir alaka ilt" okunan meşhur 

İngiliz edibi 

Jeak London'ı, 

en lıüyiik t-Srrinden muktebı-s ve 

JEAN MURAT 
iie Fraıısa 937 giizeli 

VİENNA VİNFELD 
tarafından büyük Lir ı:u Jretle 

yarntılan 

Denizde İsyan 
Aşk, ihı:ras ve bhramaıılık filmini 

sunuyor. Mevsimin en meraklı 

ve en romantik bir a~k destanı 

Gelecek proğram : 

TROYKA 
Biiyük ve emsalsiz film 

9764 .. 

.--------------------------M·------------------------~ İdare • memuru alacağız 
Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yapmış bir 

mur alacağız. isteklilerin matbaamıza evrakı müsbitelerile müraca<ıtla 

A. Brazzaf olli ve Şürekası Pamul 

Prese Fabrikasından: 
Belediye Asfalt cadde üzerinde arabalarla nakliyatı menettiğinı 

Prese yaptırmak üzere mal gönderecek sayın müşkrilerin mallarını 
rikanııza arka caddel~rden göndermelerini ve fahrikamızın arka cac 
lere açılan kapulardan malları kabul etmekte olduğunu arzeyl~ı ve fa 
kanın da eskisi gibi müşterilerinin emir ve hizmetine amade bulundu~ 
derin sayğılarıınızla bilJiririz. 9760 20-22-24 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
l\a111w ı\11: 3 /!l!J 

Kanunu 
l\alml lılnltı : 2116/1938 

.\ı·~rı t1111hı : J 111119.JU 

- Dünden artan -

MaJde 11 - Taleboame yukarıki ınaddade yazılı husus:arla b 
lıkte tevdii tarihinden 10 gün içind.: baronun veya Adliye dairesinin ın 
nasib bir yerinde 15 gün müddetle talik ve ilan olunur. 

Her avukat veya stajyer bu müddet içinde kaydin icrasına itiraz 
bulunabilir. Şu kadar ki itirazın tedkik edilebilmesi vazıh delil veya v 
kıaların gösterilm iş olmasına bağlıdır. 

Mdcide 12 - Baro reisi talebnarnenin ilanından önce baroya me 
sub avukatlardan hirini, namzedin manevi vasıfları haiz olup olmadığ ı 
tahkika ve bir rapor tanzimin<" memur eder. 

Madde 13 - Baro nıeclisi itiraz müddetinin Litmesinden bir : 
içiııd~ 12 nci majdede yazılı raporu nazara alarc1k namzedin staber li 
tesiııe kabul edilip edilmemesi hakkında mucib sebebler gö!\terilnıek üz 
re bir karar verir. 

Hu karara karşı ; müddeiunıumi, idare meclisi azalan Vt)a alaka 
kararın verildiği veya tebliği tarilıiııd~n itibdren bir hafta içinde Adli) 
Vekaletine itiraz eJebilir. 

Birinci fıkrada yazılı nıiiddet içinde bir karar veri menıiş olma 
halinde de hüküm böyledir, 

Adliye Vekaletinin v recegi kar?.r kat'idir. 
Madde 14 - Avukatlık :ıtajı, listeye kayid tarihinden itibarc 

bdşl;or, 

itiraz, kaydin İcrasını dur duıur. 
Bu fasılda yazılı staj .ı aid müdddler Adliye tatil esnasında işi 

mez. 

- Madde 15 Baıo reisi, resen vı·ya alakadarın rnüracaatı üzerine st 
iın talebnamede gösterilen avukattım başka bir avukat y .. nında y.ıpılma 
ııını tensib e<lebilir. 

1 O uncu maddenin C bendinde yazılı vesikayı i~tihsa ! imkanını bu 
lamayan rıamze.:lirı, hangi avukat yanında staj göreceğini tayin, baro re 
isine aiddir. 

Avukat her iki halde de stajveri kabule mecburdur. 
Madde 16 - Avuk:ıt nezrlıııde yapılacak strıj ınüd l(•ti k .. sinısİ4 

olarak en az bir senedir. 
Baro reisi, makbul mazeretleri halin.le .stah·crlere St'rıe.Jc 011 bt·~ 

gün izin verebilir. 
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Adana Borsası Muameleleri 
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Kilo Fiali 

ClNSı En az En çok Satılan miktar 
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iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

..... --- ...... -- .... -.... -· 
25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu 0 fi d ül e 

makin el eri, İstanbul Belediyesince kabul ve dün. 

Klevlant . 36,50 
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:; U BU B A T 
Pu~day Kıbns 

,, Yerli --- ---- ----- -----------

" Men tane 1 

indirilmiştir. Pek yakında lstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işlerj dah!l muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak karşısmda 
12-15 9725 
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Mersin Gümrük 
müdürlüğünden: 

! Askeri Fabrikalar Umum 
l M üd ~ rlüğii l\~erkez Sa- ~ 
1 tın Alma Komisyonundan: 

1 

1 1 
Kırıkkale ve Yozgatta ! 

, Kumbar~~ biri' 
1 

-· ... 

Tl.JRJCIY! 

ııRm:ffii.ANxAsl 

• 

Cinsi eşya ~ilo gr. 
yaptırılacak inşaat '-------c--·-------------· 

Reklam i/anat 
Kimyevi gübre 
Müstahzar atı 
smaiye 
Kok kömürü 
Cam eşya 
Kırtasiye 
Kullanılmış boş 

çuval 
Demir çivi 
Pamuk dokuma 
tarağı 

7 000 
100 000 

900 
150 

1763 
36 

000 
000 
000 
230 

5584 000 
1450 000 

Keşif lH:deli ( 466.358 ) Lira 
( 34 ) kuruş olan Kırıkkale ve 
küçük Yozgatta yaptırılacak İnşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlü

ğü Merkez Satın alma komisyonunca 
10/1011918 Pazertesi günü saat 15 
de kapalı ıarfla ihale edilecektir. 

Şartname (23) Lirn (32) kuruş mu· 
kabilind~ komisyondan v~rilir. Talip 
lerin ;nuvakkat teminat olan (22.404) 

DOKTOR 
. 
lsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müsliim 
İskan dairesi 
apartımanında 

Hastalatını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 

yanında 

14-26 9714 

Lira (34) lrnruşu havi teklif mektup· -------------------------
!arını mezkfü günde saat 14 de ka· 1 

-- "I 1 

- --- - -~ 

22 E 

Doktor Operatör 

Hadi Kip er 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanele 

1 det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında 
manmda hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 
dar kabul eder. g. A. 95 

Yalnız on beş gün 
devam edecek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 

' 
Fırsatı kaçırmayınız 

Şimdiye kadar 36 liraya satı 
lan sağlam 

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

başlamıştır. 

Bu tenzilatı S İn ger bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün dtvam et 

mek üzere" Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükuınet cadde!'İrt 

Benzin, ispirto 
Tuhafiye 
Demir sapan 
Kahve 

3 
44 

,, 5 

3510 
60 
77 

1494 

300 
500 
600 
000 
000 
880 
000 

dar i<ornisyona vermeleri ve kendi· ' ,---------------------------
leriniıı de 2490 sayılı kanunun 2 ve , Ömer Başeğmez 

Telgraf - Başeğmez 

65-80 

Ticarelhanesidir 

Ev eşya3ı 
Bitümen 

Mersin Güm•üğü ambarında 
muayyen müddetten fazla kalan yu· 
karıda cinsi ve miktarıyazılı (on. 
beş) kalem eşya 4/ 10/938 salı gü
nü saat dokuzda açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İstekli olanlarınyazılı gi.in ve 
saatte satış yerinde ham· bulunnıa· 

la~ı ve pey sürenlerden 0/0 7.50 te· 
mınat akçelerini de yanlarına alma· 
lan ilan olunur. 

18 22-27-2 9756 

Satıhk Çiftlik 

Ceyhanda lsalu Köyü civarında 
Kenan Paşa adile maruf 4- 5 Bin 

dönümlük Çiftlik Satılıktır. Talip 
olanlar Mersinde Şaban Çiftçi ve 
oğullarına müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

22 - 25 - 28 9770 

3. maddelerinde yazılı vesaikle mu.: 
ayyen gün ve saatte komi~.yona mu· 
ayyen gün ve saatt~ komisyona mü 

racaa ti arı . 
22 - 24 - 27 29 

Muhasebeci 
arıyan1ara 

9768 

İstanbul Yükst k Ticaret İktisat 
mektebi mezunu dokuz srne!ik kc· 

rübeyi hfüz muhasebeci ticarethane ve 
fabrikalarda İş istiyor. 

Arzu edenlerin 
Matbaamıza 

müracaatları. 

9766 2-3 

Asım Ôzbilen fahri 
kasından: 

Fabrikamızda pamuklarını çek 
tiren müş teıileriıniz pamuklarını bir 
hafta zarfında kaldırmadıkl:ırı tak
dirde pamuklarının uğrıyacağı ha
saraltan hbrikamız mesuliyet ka
bul etmiyecrğini sayın müşterileri-
mize ilfüı ederiz, 2-4 

TÜRKSÖZ.Ü 

Matbaacılık!. 
----------

Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

h~r tiirlii t:ı b işleti niı.i 

ançak Türksözürün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında bn::-. 
lirımz. Temiz bir tab 

nefis bir cilJ içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü. 

zelle:/tİrmek istiyorsa

nız kitapiarınızı Türk· 

sözünün müccllilhane-
sirıde yaptırınız.. Nefis 

---------

I LAN 
* 

T A B 
·lt 

f~(fTAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaı 

bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced
vt·l ler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde) a 
pılır. 

Tür~sözü rnatbaa

sı "Türksözü11nden baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

1 

Adana Erkek öğ. etmen ı 
Okulu Direktörlüğünden: 

1 

Telefo!l 

Aziz Pafll 
Fabrikası 

Muhtereın f1 

riınızın dikkat 

0..-.ulumuzun talebe ihtiyacı için 
250 takım elbise dikimi 15 gün 
müddetle ~ks'ltmeye konulmu~tır. 
Kati ihalesi 4 '10, 938 de Salı günü 
saat on dörtte Kültür Direktödü
ğünde yapılacaktır. fsteklile~in şera · 
iti anlamlk ve numuneyi gfümek 
üzere her gün Okul idaresine ve 
ihale günü de teminatlarile birlikte 
komisyonumu7a müracaatları ilan 
olunur. 

rına; 

il F alırikamızda 11
'
1 

. b kiitl 

1 

aıt ulunan, balya, 

22 -- 25 - 30 - 4 9769 

Hizmetçi aranıyo7-
Evde çahşmak üzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haramyor. lstiyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

le ini fabrika kendi naı 
ettirmem« kte olduğ:.:nd 

1
'1 

rilerimizin kendi rı~ 111 ıı 
. . 1 .• ıı~ 
sıgorta elurme erırı•· 
fcıbrik.amn hiç bir 111cst 
etmi} eceğini bey<ırı ve 

9762 
~ı 

ı 

Uınumi neşriyat •. 

Macid G 
•• •• 11 

Adana Türksoı\J 


