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Cekoslovakya , nihayet taksime uğradı ! 
Cekler hükümetin korkaklığına isyan etti ! 

• 

Çekler 
' 

Reisicumhurları Ben eşin sarayına hücum etti 

hariciye nazırı radyoda bu kara 
Eden 

haberi 
İngiliz 

millete bildirirken hüngür hüngür ağladı. Eski 
ediyor 

"" İngiliz 
hariciye nazırı hükumetinin ricatine teessüf 

Prağ hükUmeti İngiliz - Fransız 
tekliflerini dün kabul etti 

i'· ... 
' -·-· t . 
• . 1 

' . 1 . 

Fransa ve İngiltere, 
Çekoslovakya için bir 

Prağ'a 
harbe 

1 . 
1 • 

• girenıiyeeeğini ihsas ve 
et 

onu 
etti ' . ' . l baş eğmeğe d av 

• ' ·.... i ..... 

Paris ve Londra Halk mahafili teessür · içinde ! 
~ra~ 
OgJ : 22 ( Radyo ) - Bütün 

C(!ır •0çakya büyük bır mat~m içi rı
•rısıı ek hükumeti son lngili7.
lıiJıı lekfiflerini kabul etmiştir . 

ilde ~t bu teklifleri büyük bir acı 
"~ •hule mecbur kalmıştır . 
\olıtık ~ f 

11ndt ~ ngiliz - Fnınsız teklif· 
•b111 lngıltere ile Frans<ının bir 
c~kı llıcsufiyetini Üzerlerine. ıtlaırıı
Pra tnevzuub;ıhi!'ti. Yııni lngilteıe 

trıı ı yrıs<I, Çekoslovakya için harp 
bi,/cegini ihsas etmişti . Bugün 

li~İtı i eı·ce kişi Prağdaki Alman el 
~ıl brı etrafını sarmıştı. Komünistler 
ıaıa ayraklarla sokaklarda koı ktınç 
td .. r 1atıyor. kin ve dehş<'t ~açı· 

.. . 3~ t ~ 
tcı .. u un zabıta halkı sükiına 

<;e1~1 n seferber edılmiştir. 
tı bii~~lovakyanın taksiminı~ ra11 
i~icu urnete lanetler haykırarak 

1 
!lıişle ll'ı~ur Beneşin sarayına hücum 
'tıtıı td ı r.Blnlerce kişi bin güçlükle 

, lllıştır. Halk şöyle uağınyordu: 
r bu:.· Askeri bir hükümet , cesur 

ı "'Uınet · · ria • ısterıı . " 
rıc· 

tırıı; 
1 
ıye Nazırı, Çekoslovakyanın 1 

tıİtk 1akkındaki kara habeıi miJJete 
1 

en 
larıı radyoda hüngür hüngür 

1Ştır • 

Londra : 22 ( Radyo ) - Bütün 
halk ve siyasi ınahfeller Çekoslovak
yanın taksimi facia~ın ı yeisle karşı 
lamış ve hükumete karşı hoşnutsuz· 
luk izharında bulunmuştur . 

Eski hariciye nazın Bay Eden 
radyoda bir nu 1uk söyliyerck demiş
tir ki : 

"- Sulhu korumak gayı>sile ya-

afia vekilimiz yakında 
şehrimize geliyor 

ve Çemberrayn 

pılan bu ric'at • iyi bilinmelidir ki 
yakın bir i s til-h<ıldc daha büyük ka
rışıklıklar tevlidine sebep olacaktır.,. 

Çemberlayn Almanyada bir kaç 
gün kalacaktır. Dönüşte Başvd il bir 
nutuk söyliye.:ektir. 

Çcmbeı layn saat onda hususi 
katibi ve iki müşavirle Hcdson tay
yare meydanından Almanyaya here• 
ket etmiştir . 

• 

SELANIK PAKTININ NETiCELERi 

YUNAN 
BULGAR 

1 

1 Ticaretinin inkişafı 

Bayan Afet 

Bayan Af et 
Ü niversitede çok 

k ı yn1ctH lJlrlüı ~ u:ı. 

müdafaas ı nda bulundu 

l .. tanlıul: :!.:! (fcldoııln) - Tuı·k 
Tarih kurumu a" kı~lrnnı prof\·..,ör ha

·" an Afet lıugUn <iğlcdcn 'onr:ı tlıtİ\' Cr 
-.İl~:yc gitnıi_., dircktüı· Ccınil BiJ,d 
ile giiı·U~nıllştur. 

B:ı,,·nn Afet . :ı.' nı z:ımandn llnİ
Vl'l'si(c~·i gezip l·dehiynt fakultcsindc
ynpılnn tez mlldnfonl:ınnda h:ızıı· hu-
lıııırnu~hır. Tt•z \'l' doktora \'eren ı-a

lclıclt·rin izalwtını dikkatle dinlcmi~ 

, ·c profesör , c dckaıılarln de hiı· nılld 1 
det gürU~nıu\'uı · . 

Köyler Projemiz 
• • 

KOY MUHTARI BiR 
DEVLET ADAMIDIR 

Devlet işlerinde köy memurlarına 
ancak muhtar laremir verebilecek 

1: ancak muhtar emir verebilecek tir 
' Muhtarın göreceği işler iki kıs 

Ankara : 22 (Huı-usi muhabiri
mizden) - Hükümetimiz, köylünün 
refahı için esaslı tedbirler tatbikini 

temine çalışmakla meşguldur. Köy 1 

işlerini yeniden tanzim etmek üzere 
hükumetin hazırlamıli olduğu kanun 
projesi, köyün idare işleri için koy. 
duğu yeni hükümler arasında köy 
muhtarının \'aıifelcı ini de tayin ve 
ıcsbil etmektedir . 

Bu hükümlere göre, muhtar kö. 
yiin başıdır. Koy ışlcrindc söz ~Ö) • 
J\.,111\.ot-., vu p • "'l "" ••ut. • ~··· • -· • ··• .. _ • • • 

için köylüye emir vermek ve yaµtır
mak ve yap~ırmak muhtarın hakkı 

ve vazifesidir. Köy bülçesini o teıt· 

bik edecektir. Köyü, muhtar tem~il 
etmektedir. 

Muhtar köyde devletin memuru
dur. Muhtara yalnız amiri bulunan 
nahiye müdür, l.aymakam ve vali ta· 
nıfından emir verilebilecektir. Muh
tar , muhtelif kanun lan vazifeli dev
let memurlarının hu kanunlar icabı 

verecekleri emirleri \e istiyecekleri 
yardımları Ja yapmakla mükelleftir. 
Devlet işlerinde köy memurlarına 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

Hanya divanı 
harbi kararları 

ASiLERİN DÖRDÜNC 
KAFiLESi DE DÜN 
1V1At11\. 0 1VJ V L UU 

.......... ........... .,, ........................... ... 
! On hü; iik l'f' !.·üçü/: .:abit lıok
! kıııdu. ılirnrııhcırıı. uğır lıuııi.\ 
! kararları verdi. 

• -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
Ati na : 22 - Han ya d iv 

harbi. 7 gün süren muhakemec 
sonra, fisılerin 4 üncü kafilesini 
mahkum etmiştir. Bunlar asker a 
ler olup. içlerinden piyade alb, 
Potulakis 18 ay: piyade yarbayı S 
orrafos 3 &ene: p;yade yüzbaı 

Halkiyas 5 sene; piyade yüzbaı 
Volaris 6 ay; piyade yüzt.aşısı 1 
lomvakis 4 sene, bir çavuş ile 
onbaşı sekizer ay hapse mah 
edilmişlerdir. Binbaşı Providakis 
teğmen Dimitrakopufos mes'ul a 
dilmekle beraber, mazur gtirüfe 
beraat ettirilmişlerdir. 

Enis Behiç önümüzdeki haf ta 
şehrinıize gelecektir 

1 asteğmenle 2 çavuş bera 
etmiştir. 

isyan esnasında yeminler 
sadık kalaıak vazife gören suba! 
rla erat ve posta memurları ma~ 
yalarla taltif edilmişlerdir. 

İstanbul : 22 (Telefonla) - Bir 
kaç giin evvel Ankuradan şehrimize 
gelen İktisat Vekaleti iş Daireleri 
Reisi llay Enis Behiç lstanbul bölge-
si amirliğinde teftişlerde bulunrnak-
1 adır . 

............................................... 
Son dakika 

Ali Çetinkaya ovadaki kanal 
açına faaliyetini - tetkik edecek 

\ için hareketler 
Y \.inan ve Bulgar ticaret 

Enis Behiç bir kıstın müfettişlerin 

1 
y;ıptıgı bir loph.ıntıda bulunarc.ık i.ş 
kanununun tatbikatı etrafında kcndı-

Çekler 
etti; 

hükumete isyan 
kabine çekildi 

Çek milleti şöyle haykırıyor 
'' Kahrolsun Fransa, İngiltere 

odaları yakında Selanikte 
t~ı~~ •ldı6ımız malOmata göre, hahhazırda lzmlr bölgesinde ı bir toplau tı yapacaklar 
~tt,1 •rde bulunan nalla veklllmlz Ati Çetlnkaya önümüzdeki 
'~ .. , •r içinde, Çukurova sulama tesisatı ın,aatmı tetkik için 

lcriyle uzun uzadıya görüşmüş ve 
bazı talimat vermiştir. 

Enis Behiç burada daha h~r kaç 
gün kaldıktan sonra "tersin, Adana, 
Antalya, İzmir ınıntakalarında bazı 
teftiş ve tetkiklerde buh:nmak üzere 
hareket edecektir . 

tnı~e geteceklerdlr. .... 
-~ .. ,~ 4itçettnkaya birkaç gUn 1t,, tnızde kalacaklar ve Tar-
"•ııSllderek oradaki bUyUk 

'~ı, .. •r hafrlyatmıda teftiş ede 
'fi dlr. 

i\lı.ı~a~Ususta 1stanbuldan aldığımız 
1ı. Şudur . 
llltk • 

tat)ı"a a~ gündenberi şehrimizde, 
~~İte/ kŞırk~tinin vaziyetini gözden 

!\ nar· 0ınsıyonuıı raporile meşgul 
llku ~~ vekilimiz B. Ali Çetinkaya 
r lct~i~spresle memleket dahilinde 

~ il, <\t seyah11tına çıkmıştır. 
•1 ltıcvk ·ı Çeıinkayanın ilk uğrayaca 

'1ııc tıar·' Eskişelıiı dir. Orada kendi
ıa vekaleti şoseler rei:;i sular_ 

umum müdürü Devlet deıniryolları 
hareket ve yol reisleri miilaki olacak 
ve bay Ali Çetinkaya oradan Kütahya 
yoliyle Balıkesir ve Bandırmaya gide. 
cek sonra lzmire geçecektir. 

Nafıa vekilimizin bu seyalıatin
den maksat, demiryollarını , su iş l e
rini, turistik yolları ve meml'!ket 

dahi linde yapılan yeni na fi a inşaa 

tını gö~den geçirmekt.i.r ... M<'nemen, l 
Alaşehır, Bakırçay. Buyuk :nenderes 
Küçük Menderes mıntakalarındaki 
su i~leı i, İzmir turistik yolla. ı ve 

- G erisi ikinci sahifede -

Atina : 20 - Yunan gazetelerin
den bir kısmı, başmakalelerini Sela-
nikte ~ulgar ve Yunan ticaret oda· 
!arının akdedeccldcri toplantıya has· 
rederek, bundan iyi neticeler bekle
diklerini tebarüz eti i rınek ted irler. 

Enis Behiç bugün İstanbul gaıe
tecileriııe, işçi sigortası ve sigol'la 
idaresi , fikren çalışanlar ve gazete
ciler sigortası , ve ışçi sigortası için 
getirilecek ıniitchassı:. ve i~ ve işçi 
bulma ıeşkilatı hakkında malümat 
vermiştir. 

Proia diyor ki : " Eskidenry~ri 
Bulgaristanla ııraınızda tic<ıri mlina
sebat mevcuttu. Ş mcli hudud kom· 
şusu olduğumuzdan bu ınünasebeıler 
artnuılıd ır . Bulgarist~ın ziraat mem-
lek·~ti olduğu gibi , ayni zamanda iki memleketin demir) ollarının birlcş-
da kömüre de maliktir . Diğer taraf- ıncsi lüzumunu da teslim edecektir. 
tan Yunanistıının da Bulgarıstana ih· İktisadi alış verişler kadJr milletleri 
nıç cdebilecegi bir çok mamulatı 1 1 vardır . Keza iki memleketin ayni birbirine yakın aştıran aıni mevcud 
cinsten olan ihracat oşyatarı da ınev· değildir . Bu münasebetle Seliinik 
cullur . Binaenaleyh anlaşmak her içtimaını candan selamlarken , iyi 
iki me:nlcket için de faydalı olacak- neticelere varmasını temenni eylc-
tn . Selanik toplantısı , her halde riz . " - t>• _,.. __ ...,a-.,ra.cı&ı -~~ ~ ~....-. .......... ' • 

Sonuna 

Bay Hodza ... ,., 

kadar I 

• • 

" 

Prağ : 22 ( Radyo ) 
Belediye Reisi; Doktor Hodza 
binesinin bugün sant birde i~ 
ettiğ ini bildirmiş ve çok hcyeca 
bulunan, nümayişler ;·apmakta c 
yüz binlerce halkı sükuna d 
etmiştir . 

Prağ : 22 ( R.ıdyo ) - Yü 
lcrce halk Cumhurreisi Beneşirı 
rayı, lngiliz ve Fransız sefaret 

- Gerisi ikinci sahifede 
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Paris mektubu 
• 
ı 
ı 

SEN UY Çek sahtekarlığı 
Gençlik iksiri olmıJş ! Davasına dün Ağırceza 

mahkemesinde devam 
olundu Sofi Sonj adında bir 

edilecekti kadın linç 

Bir müddet evvel bir Fransız ga
zetesinde çıkan bir ilan, bilhassa ka· 
dınlar arasında fevkalade alaka uyan 
dırmıştı. Bu iliinı veren Sofi Sonj , 
yaşlıca ve hatta yaşlı bütün kaJın 
lara hıtap ederek, kendilerine tazelik 
yolunu gösterme vaadinde hulunu · 
yordu. ilan, şu mealde idi: 

"Büyük anneler! Ninon dö Lank 
lo, yaşı 80 i geçtiği halde daha ha· 
la erkekleri teshir edebiliyordu. Bu 
80 lik kadın, 18 yaşında bir kızın 
ruhuna ve vücuduna sahipti. Yaşı 

ilerlemişken bile tam kıvamında bir 
güzeldi. 32 yaşında bir delikanlı olan 
torunu onun kendisine büyük anne
den başka bir şey olmıyacağı üzüntü 
sile sayfiy~sinin bahçesinde dolaşır· 

ken yeise kapılarak birdeııbire düşüp 
öldü. Tabiatın bu nevi şahsa mahsus 
harikası, Ninon dö Lanklon'un ebe· 
di gençliğin esraıını bilmesinden ile 
ri geliyordu: Büyük anneleri Ben şim 
di Ninon dö Lanklon'un gençlik ik 
sirini hşfettiml Size bahtiyarlık bah 
şetmeğe hazırını. Bu suretle genç 
kadınlaıın güzelliği, sizin cazibenizin 
yanında solgunlaşacaktır! " 

Tarihi hakikatı, tarih bilgisizliği 
ile, doğruya yalanla karıştıran Sofi 
Sonj hesabında yanılmamıştı. Paıis 

li büyük annelerden pek çoğu ken. 
disine müracaatla avuç do:usu para 
verdi, ~e giiyd ebedi gençlik satııı 

aldı. Türlü büvi,ik ~rnpfp.: N.ı:- -=• 
uıer; tıoylu boslu, utak defek yapı 
lı dimdik duruşlu iki büklüm olmuş 
gözü körmrz, kanılur, sağır kötü
rüm... Hep~i hepsi ona baş vurdu 
hı; çünkü hebi de gene gtnç 
ve güzel olır ak isteklisiydiler; bu 
suretle de delikanlıların yeniden ken 
dileri için yanıp tutuşmasının, hatta 
sevda ile dt'i divane olarak hayata 
veda P.tmesi;ıi temine hazırlık yap 
mış oluyorlardı! 

Sofi Sonj gelenleıe büyük bir 
şişe uzatıyordu. Bu şişe bulanık bir 
mayi ile dolu idi buda güya Ninon J 

de Lanklonun gençlik ikisiriydi. Ma · ı 
yinin fiatı yetmiş franktır. Eğer garan 
ti olunan tf'sir husule gelirse çok para 
S•yılmazdı 

Diğtr taraftan hatta kısmen ol. 
sun ilacın tesiri görülürse Parisin 
genç kadınlarının işi bitikti erkekler 
gençlenen yaşlı kadınların pqinde 
koşacaklar, kendilerini yüzüstü bıra· 
kacaklardı! 

Fakat, tehlike çarçabuk atlatıl 
dı. Gerdçi büyük anneler,.. kollarile 
yüzlerini taııfnameye göre bu muci
ze tesiri gösterecek suyla yıkadılar 

bu suyla banyo ettiler, hatta güzel 
fiğe bilhassa susamı~ olanlar. üstelik ı 
birer bardak içtiler ... Lakin, fayda· 
sız! buruşuklar azalmadı, vücut müte 
nasipleşmedi ve tek erkek, bu ninon 

1 

de Lanklo gençlik iksirini kullanan 1 

büyük annderden biri için bile ha· 
yatını fedaya katlanmadı; hayatını 
fedaya krtlanmak mı? Ne• gezer; 
hatta onlara azıcı:C olsun meclul:.ıiyel 
le güler yüz göstermeğe bile yanaş 
madılarl 

Eh bukadarı da fazlaydı, bukada 
rına da tahammül edilemezdi doğ 1 

r rusu; büyük anneleden birkaçı. pa- 1 

ris mahkemelerinden birinde Sofi 
Sonj aleyhine dava açtılar. 

Bununla beraber, mucizeler ya· 
ratacak su, hiçbir tesir göste memiş 
<le değildi; büyük annelerle kadınni 
neleri, daha canlı, daha h•rt ket!i 
11aziyele getirıııeğe yaramıştı. Da-

Sahte çek tanzimi suretile zi 
raat banka~ından para almaktan 

ettıkleri kadını şemsiyeleriyle incet
meğe kalkışacak bdar! Mahkeme 
salonuna gdip gideı ken d, yak ye· 
mesin diye. adliyece tertibat ı:lı a 
rak, adliye polisleri Sofi ,:,onju mu
lıavaza için yarısıra yürüdüler, yanı 
sıra durdular ... 

ı sııçlu ve mevkuf Deftedarlık muha 
sebe katiplerinden Ihsan Öner, Ra· 
gıp, Ômerle Saraç Ali Kibrit ve 

arab.cı Himmetin duruşmalarına 
' dün öğlpden (.vvel ve sonra şehri-

Hele hakim ehlivukuf kimyaker
lerin raroıunu okuyunca, davacılar- 1 

dan bazıları baygınlık geçirdiler; çün
kü Ninon dö Lanklo geçlir iksirinin 
menbaı Sen nehri olduğu tahlille 
anlaşılmıştı! Yaşlı kadınlrrdan bazı· 

lan bu suyla yıkanmakia kalmamış, 
tesiri daha ziyade olsun diye suyun 
bir kışmını da içmiş bulundukların· 

dan ... Sofi Sonj, mahkemede kendi· 
sini müdafaa yollu söyledi: 

- Gazetedeki ilan, bir şakadan 
ibaretti; neticenin böyle olması, ili 
nı ciddiye alıp da bana akın eden
ler yüzündendiı ! Öyle ya; ben doğ· 1 

ru~u yeryüzünde bu kadar akılsızlık , 
1 

hüküm sürdüğünü sanmıyordum. An· ı 
cak bir çok kadın müracaat ettikten 
sonradır, ki bu budalalık. .. 

miz Ağırceza mahkemesinde devam 

olunmuş bazı yerlerden sorulan so 
rulara gelen cevaplar okunmuş ve 
şahitler dinlenilmiş , duruşma başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Orta tedrisatta tayin ve 
nakiller 

Şehrimiz Birinci orta okul be
den eğelim öğretmenliğine Karaman 
orta oktıl beden eğelim öğretmeni 

Şuayip, ikinci orta okul tarih coğra 

fiya öğıetnıeni İsmail Erol Niğde 
orta okul tarih coğrafiya öğretmen
liğine ve yerine Bilecik orta okul 
ta·ih coğnıfya öğrctm~ni Fevziye 
Menteşe oğlu tayin edilmişlerdir. 

Meteoroloji asistanlığı 
Pardon, akılsızlıktan para kaza

nmak aklım~ geldi; ~.h~ evv~I ~iç 1 

de böyle bır şey duşunmemıştım! 1 2 numrolu Meteoroloji istasyonu 
Safı sonj, dolandırıcılık maddesinden asistan vekili Hamdi Ekerin vazife· 
8 ay hapis kararile cezalandırılmış· ı sine nihayet verilmiş ve açık kalan 
tır, 

l{üy pıujemız 

- Birinci sahifeden artan -

ayrılmak\adır: Devlet işleri. köy işle· 

ri ... Projeye göre muhtarın göreceği 
devlet işleri şunlordıı: 1 

Kaymakam, Vali veya nahiye 
müdürü tarafından bil-Jirilecek kanun-! 
lan, nirnmlaıı koy içinde ilan etmek, 1 
halka anlatmak, kanunlar, niıamlar, 
talimatnampler ve emirlerle kendisine 
verilerek işleri görmek; köy sınırlan 
iç.nde asayiş ve intizamı korunmak; 
salııın. bulaşıcı hastalıkları günü gü· 
nüne haber vermek; üfürükçüleri ,.c 
hekim olmuyanlaf'n hastalara ilaç 
yapmasını menet ek ve hükümete 
haber vermek: kii ·liinün çiçek ve bu 
!aşıcı hastalıklar aşısı ile aşılanıp has
talıktan korunmasına çalışmak; hasta· 
!ık bulaştıran. haşeratı yok edici led· 
birler almak; köy sınırları için~ gidip 
gelenlerin niç;n gelip gitmekte olduk-, 
!arını ve kım bulunduklarını anlamak 
ve bunların şüpheP olanlarından nü. 
fus kağıdı ,.e ecnebilerinden pasa
port veya ikamet kağıdı aramak, ge· 
ne şüpheli göı ülenleı i en yakın kara. 
kola haber vermek; salgın ve bulaşı-
n hayvan hastalıklarını hemen lıükü · 
mcte bildirm~kle beraber hasta hay
vanları baytar veya bir memur gelin
ciye kadar ayrı bir yerde ilıtilatıan 
menetmek: 

Köyde evleneceklerin nikahlarını 
usulüne göre kıymak ve köy nikah 
tefterini tntmak; köyde her ay do 
ğanların, ölenlerin, nikahlananların 

defterlerini yapıp ertesi ayın sonuna 
kadar nüfus memurluğuna bildirmek 
ve köyün niifus defterlerine de bun. 
lan işlelmek; vergi toplamıya gelen 
tahsil.larlara yo' göstermek, yardım 
etmek ve bunların yolsuzluğunu gö
ıürse hükümete bildirmek, makbuz 
vermeden para almalarıııın önüne 
geçmek; emri geldiğinde asker top· 
!ayıp askerlip şubelerine yollamak 
ve asker kaçaklarını koruculara tut
turup lıükı'.lmete göndermek ve tuta
madıklarını hükumete haber vermek; 
hazarda köyde mevcut nakliye vası 
talaı ının defterini tutmak ve cet ve· 
lırıi doiJutrup bağlı bulunduğu kaza· 

ikinci sınıf asistanlığa şehrimiz zira 
at mektebi mezunlarından Hikmet 
Gençel namzed olarak tavin edil 
mıştır. 

ya yollamak ve seferberlikte bu def 
terlere göre istenecek vasıtaları mer 
keze göndermek; hava koı unması 
hakkında hükumetin gii~te . diği ted
birleri almak; tarlarları, çayırları, 

bağ ve bahçeleri; köy orman ve 
korularını yangınlarda kolaylıkla 
söndürmek kabil olacak ve hepsinin 
birden yanmasına meydan bırakılmı· 
yacak şekilde yollar, meydanlar, ark. 
lar ve saire ile böldürmek; harp za 
manında köylüyü açlıktan korumuş 

olmak üzere köylü arasında patates 
gibi havadan tahribi mümkün olmı 
yan yeraltı ziraatinin yayılmasına ça 
lışmak; köylünün ırzına, malına, canı· 

na, bağ ve bakçelerinr, ekinlerine, 
çayırlarına, ağaçlarına t'I uzatan ve 
hükumet kanunlarını dinlemiyen kim 
seleri köy kıırııculariyle gönüllü ko· 
rucularla yakalatmak ve köy encÜ· 
menince cezalandırılmaları selahiyet 

d:şında görülenleri hükümete teslim 
ettirmek, köy sır.ı.Jarı içinde veya 
sınırl~rı yakınında göıülen veya ha· 
ber alınan şakileri bir taraftan kö 
yün koruculaıı ile tutturmak diğer 

taraftan pek yakında karakola ha· 
ber vermek; köyde kac•k eşya satıl· 

masına marı· olmak; mahkemeler la 
rafınJan gönderilen her türlü celp· 
name ve her nevi hükümleri lazını
gelenlere bildirerek istenilen işleri 

yapmak ve m•hkeme mübaşirine 

ve Jandarmaya vazıfosinde kolaylık 
gö•terme k; ihzar ve tevkif miizekke . 
releri gösterildikte aranılan kimsele· 
ri kağıdı getirenlere tutturm•k; her
hangi bir şekil<le zarar gö•en veya 
tecavüze uğrayanların kikayet veya 
böyle bir hadisenin haber verilmesi 
üzerine hadiseyi sorup araştırmak 

ve sebeplerini anlamak ve neticesine 
göre encümenden karar alıp bu ka 
rara göre işi bitirmek; encümenin 
göremiyeceği işl~rden ise bunu mer· 
keze yazmak; devlet parasını kıyme· 
tinden aşağı aldırtmaınak... -

~~~~~~~~-~ 

> • ' ~, Hemşerı. 
Belediye seçim günleri yak 

!aşıyor. Şu aşağıya yazdığımız 

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

Belediye kanununun 

bir inci maddesine göre: 

1 - Her müntehip kendi 
reyini intihap sandığına bizzat 
atacaktır. 

2- İntihap puslasının altın· 
da mıintehibin adı, adresi, imza. 
sı veya mührü bulunacaktır. 

3- Her miintehibin elinde 
nüfus tezkeresi olduğu halde 
intihRp encümenine gelecek, ev 
vela musaddak intihap deftrin 
deki adı hizasına imzasını, eğer 

okuyup yazmasını bilmiyorsa 
parmak izini koyacaktır. Bun · 
dan sonra rey puslasını alarak 

1 

in~iha~ _oı_unacak aza mıktarının 
ikı mıslını yazacak yeya ya1.dı· 
rarak sandığa F. tacaktır. 

İş Dairesi Müfettişliği 

Ziraat okulu müdür 
muavinliği 

Şehrimiz Ziraat okulu müdür 
muavinliğine fizik, kimya, motoma 
tik ve jeoloji derslerini de okutmak 
üzere Nebil Altunel tayin edil
miştir. 

Sabıkalı küçük bir 
kızın marifeti 

Sabıkalılardön Duran kızı oniki 
yaşlarında Ülviyeniıı Bekir oğlu se
yidin evinden yirmi lira para çaldı · 

ğı şikayet edildiğinden Ülviye yaka 
lanmı~ ve hakkında kanuni muame· 
le yapılmıştır. 

Hepsi bir olarak 
döğmüşler 

Şakir oğlu Halit, Mehmet oğlu 
Kemal, Sait oğlu Mustafa, Mehmet 
oğlu Bahri, Seyit oğlu Hasan bir 
kavga neticesinde Sait oğlu Raşi · 
di sop;ı ile dögdüklerinden hepsi 
de yakalanmış ve haklarında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

• 

Şehrimiz iş dai"si dokuzuncu 
bölge teşkilatında Halis Antalyaya i 
nakil ve açılan iş müfettişliğine , H~-

1 

kuk Fakiıltesi mezunlarından Feyzı --------------
Ataman tayin edilmiştir. 

İkinci sınıf mühendislik 

Kastamonu ikinci sınıf mühen· 
dislerinden Mustafa Gürer şehrimiz 
ikinci sınıf mühendisliğine tayin edil· 
miştir. 

Belediyece para cezasıyle 
cezalandırılanlar 

Nafia vekilimiz 
şehrimize geliyor 

- Birinci sahifeden artan -

Aydın yolu üzerinde inşa edilen 
"Aziziye tüneli,, vekilin meşgul ola. 
eagı h1şlıca mevzulardandır. 

B. Aliçetinkaya Aydından Af 
yvııd, urd<.lan da Adana, Silifke ve 
Mersine giderek su işlerini tetkik 

1 te devam etmekte On gün 
Dünkü belediye encümeninde 

kirli memba suyu satan Sadık oğlu 
Naimin iki, formüle aykırı sabun 
satan bakkal Mahmut iki, ocak ba· 
calarını temizlemeyen Yunus, Hasan 
ve Recep beşer, prese bezlerini pis \ 
tutan lbrahimin beş ve dü'<kanını 
pis tutan Hasan ve ortağı Mu;ta· 
fa ikişer lıra para cezasıyle ceza 
landırılmışlardır . 

Kardeşini ağır surette 
yaraladı 

Hacılar köyünün Kocakışla nıa· 

hallesinde oturan Hayta Murtaza 
oğlu Battal, bir tarla meselesinde11 
çıkan kavgada kardeşi Musayı en
sesinden yaralamıştır . Yaralı teda 
vi edilmek üz•re şehıimize getirilmiş 

ve memleket hastahanesirıe ya tırıl· 
mıştır . Suçlu Batralın yakalanması 

için jandarma devriyesi göııderil 

miştir. 

Tokatla döğdüğünden 

Nizamettin adında birisinin Ah
med oğlu Mahmudu tokatla döğdü 
ğü şikayet edilrliğinc'.en Nizamettin 
hakkında takihata başlanmıştır. 

Kadına biçak çektiğinden 

Genel ev kadınlarından Hasan kızı 
Hüsne, Cumali oglu Ali adında biri· 
sinin kendine biçak çektiğini şikayet 
etmesi üzerine Ali yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele yapılmış· 

tır. 
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Gök yüzü açık. Hava rüzgarlı 
En çok sıcak gölgede 29,5 derece. 
Geceleri en az >ıçak 16 derec~, 

sürecek olan bu seyahattan sonra, 
N fit vekilimiz Ankaraya dö· 
n· r., ktir. 

Tramvay şirketinin satın alma işi 

üzerindeki tetkikler kemale gelmiş il 

olduğundan şirket murahhaslarile 
Teşrin aylarında Ankarada müzake 
reye girişileceği tahmin edilmekte· 
dir. 

Az ispirtolu 
içkilerimiz 

Satışı arttırmak için 
tedbir alınıyor 

lstanbul : 22 ( Hususi ) - İnhi 
sarlar umum müdürlüğü, az ispirtolu 
içkilerin satışını arttırmak ve bunla
rın yavaş yavaş çok ispirtolu içkile j 
rin yerini tutmasını temin etmek için 
mülıim tetkiklerde bulunmaktadır. 

Bu arada likör ve buna mümasil içki 
!erin her yerde ve tezkeresiz olarak 
satılması kararlaşmış ve bundan 
başka gene az i>pirtolu içkilerin 
kahve, gazino ve pastahanelerde ser 
bestçe müşferilere verilmesi hususun 
da da bir proje hazırlanmasına baş 
lanmıştır. 

içki satılan yerleıin hususi ve 
munzam vergiye tabi tutulması da 
böylece tadil edilmiş olacaktır. 

Bu tedbirden birinci maksat git
tikçe artan rakı iptilasının önüne geç 
mektir. Böylelikle ayrıca çay ve kah
ve gibi yurdumuza ecnebi mem1e\cet
lerden gelen içkiler kulianılmağa baş 
lanmış olacaktır. Bu suretle ınem· 
leket dışına çıkan milyonlarca lira
nın dahilde kalması temin edilmiş 

olacağı umulmaktadır. inhisarlar eu 
mum müdürlüğü hazırlamakta fJidu
ğu projeyi yakında vekalete gönde 
rtcek ve veka di.ı tasvibinden son
ra proje meclise sevkedilecektir. Bu 
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Çekler hükô~ 
isyan ettı 

- Birinci sahifedrP 3 

!eri önünde nümayiş Y8 -~ 
" - Biz aciz bir hük~ 

h"kU miyoruz , Askeri l-ir u , 
yoruz. Kahrolsun Fransa 
Britanya 1 • diye bağırrıııf 

Yeni hükumetin uıııt 
kuvvetleri kumandanı 
ıodi tarafından teşkil ver 
dört General ile siyasi ır ~ 

,.·kuıııe feri alınacağı ve ııu ırJ 
idareyi ele alacağı çok 
dir. Prağda idare şimdid~n 
eline geçmiş bulunmakta 

11 

Berlin : 22 ( Radvo ) 
1 R . . nıhur , 

sım gazete er; eısıcu ·f 
Beneşin de bugün istı ı 
yazıyorlarsa da siyasi ııı• 
sıralarda buna ihtimal ve 
tedir . 

Berlin : 22 ( Radyo ) 
lar , polis merkez ve k•'.ıır 
şimendöfer istasyonları s~' 

d ııı ve memurları tarafın an. bl 
miş ve her tarafa Nazı 
çekilmiştir.Südetler bayraJll 
tadır. Hükümet idaresi ııı;;n 
dört Südet lideri tarafın 

1 
ıD 

maktadır. Hudutta bu un.~ 
askerleri yarın şehirleri '1· 
cektir. ,. 

Berlin : ?.2 ( Radyo ) it 
tere, Fransa, Almanya "~ ~ 
kumetlcri Çekoslovakya. :ııt 
ya ve Macaristan akallıY I 

l .. db" ··eh' se esının e ıı an onc tıl ı 

sunda esas itibarile muta 
mışlardır . 

Cenevre : 22 ( RadY0 ) 

Hariciye Nazırı Litvinof,: 
Cemiyeti içtimaında hU ki~ 
aralarındaki muahede •0.k 
cibince Çekoslovakya 011

1 
her türlü yardımda bulunu P 
iki gün evvel ÇekosioV8\r 
tine bildirildiğini söylem•! 

Londra : 22 ( Radyo) e 
berlayn; Ber~gdene ıayY~;111 
reketinden evvel gaıetecı , . ıc· 
rupada sulhun idamesinı I• 
mek için bütün gayretile ç' 

Çekoslovaklarla AlmanY3 t~ 
daki meselenin Hüsnü sU'en 
!edildiğinden çok meı000.ıı 
ğını , Hitlerle konuşma \tıı 
Macar ve Polonya rnut:rı 
da diplomasi suret ile halı tı 

.. oı 
şacağını ve bunun da ıyı 
sona ereceğinden ümitvar 

ğunu söylemiştir . dl"' 
Gadesberg : 22 ( Ra .. , 

R .. b Jııııı Devlet eı~ı uraya ge .tı' 
yiik tezahüratla karşılanıfl:'dıl 

Saat 10,45 de Loodr ·!il 
)'are ile hareket eden lng'.1t 
vekili Çemberlayn ve rn~1: 
ınüsteş•rlar saat 12,27 ıı 
gelmiş ve merasimle ka'.!'r 
!ardır. Hitlerle Çembeıl3\1• 
saat 16 da görüşmelerine i~i 
!ardır. Çemherlayn bur;ıda r' 
üç gün kadar kaldıktan 500 

draya dönecektir. l)ı 

Prağ : 22 ( Radyo ) d 111 (. 

askeri kuvvdleri kuman ~1 tl 
ral Sirodi, halka hitaben b• 3~ 

Ç k Jo" name neşrederek e os bU!u 
!arının Alman hududunda ~ 
!arını, binaenaleyh heyeca~~ / 
mıyarak ııeticeyi sükunet ' 
melerini bildirmiştir . 

Mürettip alac~~. 
·il''' Gazete kı.!>mın~a v 19,~ , 

cak .iki mürettı~ 8 ,l 
ğız. ldarehanernııe 
racaat. 
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üzel Bir Sürpriz ... 
oJ!l 1 l<dç pazardır ~ Yazan ~! 
Gııı' ~ıtu • 

ıı rınuşıu = Hikayecı 
fır IQ. - Ne olur Su 

ıııı~ tlı' haydi bugün 

• 
Suad piyano çaldı ı 
Şükran da yanık 

sesile ona iştirak 1 
etti. Bir hayli söy 

J ~ ~n şu odaları değiştirelim. Bura-
en ıç sabah güneşi görmüyor. 
cJıt Genç kadın ise her defasında : 
) , :'le-.. Bugün işim var Kamüran !.. 

01 . ttkllı belki gelen olur. Bırak gele
fı lıd haftaya kalsın der, bir türlü 

•nın d ğ' · · · d' F 
1 '•t e ışmesını ırtemez ı. a-

•' 
0ı.un bu halinde koc3sına bir 

ın "''P. 
:iıi tız yapmak ; bu işi gizlice ken-
~·başararak onu birdenbire se 
4
1 
ırınek isteyen bir sırlılık vardı. 

., en bu değişikliğe kendi de mub
. lı, Ar\ık gelen taze bahardan 
: nasibi olmayan bu güneşsiz, 
tanlık odada sıkılıyordu. 

il; Caddeye bakan, gürültüsü çok 
, n şiındıki odalarında uyuyamı.,, li 

ıP ıı.;' ele daima - vazifesi icabı -
iı~ ~ilk gelen kocasının bulunmadığı 

~ek· Yarı gecelerde bunalıyordu. 
.- ~~! 

1
1 tarafa geçerlerse biç olmazsa 

ltıl' ılt: Yüzlü: büyük ağaçlıklı bahçe
~i t!l~~~en bülLÜlleri dinler,- aylı ge 
ılı' ~hl e ışık oyunlarını seyreder~k 

•nırd 1 
al• ~ h ' 

leşip, çalıp eğlendiler. Sonra uzun
ca süren iddialı ve beyac•nlı bir tav
la partisinin yorgunluğu ile odaları
na çekildiler. 
Şükran; kim bilir neden geç vakte 
kadar gözünü tutmayan bir uyku u 
zaklığı içinde sağa sola dönerken 
saatin üçü vurduğunu saydı. Derin 
bir inkisar ile yüreği burkuldu. Tam 

bu esnada kapının tokmağında da 
yavaşca bir burkuluş sesi duydu. 
Yüreği çarpmağa, nefesi değişmeğe 
vücudunu tallı bir ürperme sarmağa 
başladı. Yarı kapalı kirpikleri ara 
sından; odanın alca karanlığı için
de Kamüranın içeriye girdiğini ve 
önce şaşkın şaşkın etrafına ve son 
ra da karyolaya takarak soyunma 
ğa başladığını seyrediyordu. 

Fakat biraz sonra onun pijama
sını aradığını görünce yüreği ağzı
na geldi. içinde çok kuvvetli ve his
ti bir isteğin kırıldığını duyarak yü 
rrğinin başı sızladı. 

~1 'trd· 1 ayet o gün katiyen karar 
p~ 1' liem kocası da bu gece ya 

1 ) 'ıi) !teç gelecek ; belki de biç gel-
İi, ~ekti_ Nöbetçi kalması muhtemel 

ôf '~.~un İçin bu çok müsait vak
lunerek : 

-- Eyvah! diyordu. Şimdi işin 
farkına varacak. Ne yapayım, ne 
yapmalıyım? 

Kamüran yine bir müddet etra
fına göz gezdirdi Onun şaşkın du
ruş ve bakışları Şükranı büsbütün 
heyecanlandırıyordu. Nihayet karyo-~ .' Yarın akşama kadar, diyof' 

'ı 1 ;1 nasıl olsa hizmetçi ile birlikte 
•ız. 

• ir S • • 
, '1r Uad öğle yemeğini yedikten 

1 'ı aa derhal işe başladı. Biraz son
r lağıdan seslenen hizmetçi misa
\ıı &elkdiğini haber verince adeta 

81 ıldr: 
~ 'fanı dedi, sırasını buldular. 

~ '•in •kat geleni görünce ; neşesi 
1
1 b c !teldi. Ona deı in bir sevinç 

n ~-~Stetıi buselerle karşıcı oldu. 
"'ız . 

lı' \ Yıtıni brş yaşıuda iken dul 
, ow" liu güzel misafir ; Erenkö

. "'e 
. )d1, Çocukluk ve mektep arkada 

B;tb' 
1-tl · •derinde hemen sık sık ve 
·~ ~tce misafir kalırlar ; evlendik

nra, koc~ları da çok seviştik 
1 . 

~ ~n, tatlı aile sohbetleri ve 

a 
11 Yaılardı. Bugün de yekdiğey . 

1 nı sevinç ve hasretle kucakla-
, f.ıemen Şükran : 

1 laya yaklaştığını ve kendini tuttuğu· 
nu görüp hissetti. 

Kamüran diyordu ki: 

• - Suad 1 Yavrum .. Suad! .. Pija
malarını nerede? Suad, Suad yav· 
rum .. Ne olur biraz uyanıver. 

Şükranın heyacanı o derece şid
detli idi ki. Kalbinin giimbürtüsünü 
işıtccek diye yorganı göğsüne top
ladı. 

Kamüra:ı son bir ümitle tekrar 
onun çıplak omuzlarını hafıfçe okşa 
yarak: 

- Suad !.. Uyanmayacak mısın 
karıcığım!. diyordu. Bari biraz elekt
riği yakayım mı, ha? .. Ne dersin? .. 

• • Balık mevsımı-
ne hazırlık 

Anadolu ya 
yapılmak 

sevkiyat 
isteniyor 

Ankara : 22 ( Hususi ) - Balık 
mevsimi yaklaştığı için balıkçılar 
hazırlıklara başlamışlardır, Bu sene 
de bilhassa palamut ve toriğin çok 
çıkacağı zannedilmektedir. Balıkçı
lar geçen sene fiyat düşüklüğü yü
zünden binlerce çift balığı deniz 
dökmek mecburiyetinde kaldıklarını 
düşünerek bu yıl için tedbirler alma · 
ğı kararlaştırmışlardır. 

Bilhassa harice yapılacak ibra
caatta fiyat düşüklüğünün önüne 
geçilecektir. Bunun için balıkçılar 
aralarında bir anlaşma yaparak 
bir şirket kurmak tasav
vuıun•ladırlar. 

Diğer taraftan İstanbulda bu ka. 
dar bol olarak çıkan balıktan Ana
dolnnun da istifade etmesine bu se
ne fırsat verilmesi düşünülmektedir. 
Bunun için devlet demiryollarına mü
racaat edilerek soğuk h&va depolu 
vagonlar hazırlanması istenmiştir. Bu 
takdirde hem balık fiyatlarının düş
mesinin önüne geçilec k ve hem de 
Anadolunun balık yüzü görmiyen 
yerlrrindeki halka da iıalık yedirile
cektir. 

Ayııca bol olduğu zamanlarrla 
para etmediği cihetle tutulmasına ça 
lışılmadığı için balık akınına nisbet· 
le az olan istihsal da artacaktır. 

Daima en büyük filmleıi gösteren 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Fevkalade gala müsameresi 
olarak mevsimin en mükımmel 

en nefis ve harikulade bir mevzu 
çerçevesi dahilinde cereyarı 
eden şaheserlerin en güzeli 

~TROYKA! 
~~ 

P. T. müd. den 
Çalıştırılacakları mahallin hususi· 

vaziyetine göre ayda 20 25 ve 30 
lira ücret verilmek suretile alınacak 

stajierlı:rin imtihanı 10110 938 de saat 
1 10 da P. T. T. Müd. de yapılacak· 

lır . 
İstekli orta mektep mezunlarının 

şartları öğrenmek üzere Seyhan P. 
T. Müd. kalemine müracaatları ilan 
olunur. 9774 

Seyhan Defterdar
lığından : 

Gayri müb?dillik sıfatı, mülga 
muhtelit mübadele komisyonunca 
tasdik edilmiş olan hak sahiplerin 
den Yunanistanda bıraktıkları gay
ri menkul mallara kıymet tııkdiri 
için evve!ce (gayri mübadiller tak 
diri kıymet komisyonunca) veya 11/ 
10/934 tarihli kararname dairesin
de 111101934 tarihine kadar mülga 
gayri mübadiller komisyonuna mü
racaat etmiş ve 

A) Gayri mübabillik vesikasını 

ve tasarruf evrakını ibraz ve tevdi 
etmemiş olmaları, 

B) Bu vesikaların komisyonca 
noksan veya muallel görülerek ken
dilerinden istenilen malumatı ver
memiş bulunmaları, 

Hasebile mallarına kıymet tak
dir edilmemiş olanlarla takdir edil
miş olan kıymetlere karşı temyiz 
komisyoııuna veya Şurayı Devlete 
ibraz edip te henüz bir itirazla
rı neticelenmem İş bulunanların fs
tanbulda Galatada Bahtiyar hanın 
da ifayı vazife eden (Gayrimiilıadil 

işleri tasfiye bürosu) nda müteşek· 

kil gayri mübadiller takdiri kıymet 
ko11isyonuna 15 teşrinievvel 938 
tarihine kadar müracaatla kendile 
ıinden istenecek vesika malumat ve 
izahatı vermeleri ve müracaatları 
mukabilinde vesika alından ilan o 
lunur. 9772 

Aziz Pamukçu 
Fabrikasından: 
Muhterem müşterile

riınizin dikkat nazarla
rına; 

Fransızca sözlü büyük siiper filmi Fabrikamızda müşterilerimize 
takdim ediyor. ait bulunan, balya, kütlü, koza çiğit· 

Bir Troyka kazasının doğı:rrduğu !erini fabrika kendi namına sigorta 
bir sevgi, bir kaza ve bir ettirmemekte olduğ:.:nd ansayın müşte-

mahkumiyet, Troykada başlıyan 1 rilerimizin kendi nar.ılarına malların 
aşk, Troykada biter. 1 sigorta ettirmelerini, aksi takdirde 

işte bu nefis f:lmin baş rollerinde: fabrikanın hiç bir mesuliyet kabul 

JEAN MURAT etmiyeceğini Lepn ve i1an e)ltriz 

CHARLE VANELE 9762 ~1-22-23 

ı 

1 

1 

1 

·ı Ilı" Ne o 'ayol 1 dedi. Evden 
S u ediyorsun? 

Uad · bir h şu ve yaptığı ışten mem-

Şükran o zaman az kalsın y'llak
tan fırlıyordu. Omuzunu hafif bafıf 

sıkıştıran, yavaş yavaş göğsüne inen 1 
ellerin kamçıladığı bir ihtirasla öyle 
taşkın bir ateş duyuıordu ki .. Ne ; 
yaptığını bilmeden çıplak kolunu u 
zattı. Kamüranı tuttu, yatağa çekti . ı 

O, sınsi sinsi gülüyor: 1 

- Hain muzip!. diyordu. Uyanık- '. 
sın da neden ses vermiyorsun? Ah .. 
Ah .. Şimdi anlıyorum. Pıjamalarımr 
mahsus sakladın değil mi? Mutlak 
yine bir fettanlığın var. 

JENNY HOLTH 
gibi emsalsiz arti>l~r vardır. 

Dikkat Dikkat : 
Ôzbilen fahri 1 Asım 

kasından: alde : 

i)Qt liayır dedi: sade odadan göç· 
ıl}~urıı.: Kaç naftadır Kamuran 1 
!,ı 1 b so~liye bir hal oluyor. Her 

ru u ışi beraber 'yapalım diye 
ıd. ~or. Ben bugün apansız oda 
~ &ıştirip ona bir sürpriz yap

ı• d Şuk' asına düştüm. 
\ti tan da bu sürprizi brğene 
~lı: Çırptı. Büyük bir istek ve sı .. 1 

• f.ı d ~Ilı •y ı soyunayım da beraber 
~i ııı dedi. 

İJ <rkndaş; hizmetçinin de yar

Hem lıöyle söylüyor, hem de 
genç karısının daha olgunlasmış bul 
duğu vücudunu gelişi güzel sıkıp, 

sarıyordu. Biıden boynuna sanlan 

ak mermer kolların çemberi içinde, 
yabancısı olduğu fakat şu sırada 

çok tatlı ve ahenkli bulduğu bir 
ses kulağın~ şunları fısıldıyc.ırdu: 

- Bir sürpriz Kamiirancığım!.. 
Bir sürpriz .. 

'· D 0daları çabucak değiştir- ' 
~iı, ~~a akşam olmadan her iş -----·---------

":tı~ atta Şiikran .. Onların çıktı Muhasebeci 
, ~ı ka ayni yete misafir karyo· 

'l ılitUra~ak kendine de güzel, arıyanlara 
\ı' Stı doşek hazırlamıştı. 

"' a<J b" ''nQ Utün lıu hazırlıklardan ı 
Q,, f~ olarak oda kap;sınJan ba 

Vır Fıkır gülerken: 
'
11 Lı 'Wlülıi kıskandım doğrusu. 
Q'dl 

1 
adeta gdin yatağını geçti. 

1, 

(' * * 1 
"tte . 0 1 

geç vakte kadar oturdular. 

lstanbul Yüksek Ticaret iktisat 
mektebı mezunu dokuz senelik tec-
ı übeyi hiliz muhasebeci ticarethane ve 
fabrikalarda iş istiyor. 

9766 3-3 

Arzu edenlerin 
Matbaamıza 

müracaatları. 

Lutfcn yerlerin erken temini. 
9773 

Seyhan Defter
darlığından: 

Vi . ay.ı Hükuımt konağının i
kinci katı üçüncü kata bağlayan j 
ahşap merdivenlerinin sökülerek Be
ton aıme yapılır.ası ve inşaatın 

devam etliği müddetce murur ve u 
burun temini için yapılacak olan ah. 
şap portatıf muvakkat werdivrn ve 
döşeme tertibatı 2423 lıra k~şif be 
delı üzerinden 6 l O 938 tarı hine 
müsadif perşenbe günü saat on dört
te Defterdarlıkta toplanacak komis· 
yonca ihalesi yapılmak üzere açık 

eksiltmeye konulnıııştur. Şartname 
ve keşifııaınesini görmek istiyenlerin 
lı~rgün ve eksiltmeğe iştirak edecek 
lcrin % 7,5 nisbetinde teminat ak 
çasile müracaatları ilan olunur ... 

23 - 4 9771 

F abrikanıızda pamuklarını çek 
tiren ınüşteıileriıniz pamuklarını bir 
hafta zaıfında kaldırmadıkları tak
dirde pamuklarının uğrıyacağı ha
sarattan fabrikamız mesuliyet ka
bul etmiyecrğini sayın müşterileri . 
mize ilan ederiz. 3-4 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Selektör makinasında parasız 
olarak tohumluklarını temizletmek is 
teyen bilumum Çiftçılerin Adana 
Ziraat Mektebi Mjt!ürlüğüne müra 
caatları ilan olunur. 

3-13 23 9705 

Zayi şehadetname 
lslahiyenin Mulga hassa kazası 

şelırahi irfan ıüşdiyesind•n almış 
olduğum 12 haziran 332 tarih ve 97 
sayılı şehadetnanıemi gaip ettırn yeni 
,ini alacağımdan : eskisinin hükmü 

kalmadığını ilanen bildiririm. 9777 

1 

Sahife 3 

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

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANET MAKDONALT ve NELSON EDİ'NİN 
En güzel Romanlar Kadar Cazip - En Hakiki vak'alar kadar dogru 

ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 

? ? • • 
...... -. -- .. 

Şaheseriyle Kapularını açacağını Sayın müşterilerine Arzeyler. 

Tel~fon ... _ . - .. , . Asri ........ 250 

9765 -- · 

Seyhanparkta 
Dahi Üstad Muhlis Sebahittin ve çocukları 

Asaletmeah 
Büyük fantazi öperet: 3 perde 

-

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında 

Müslüm a partımanında 

Hastalarını bergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 15- 26 9714 

-
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
'""'"" .\11. 3 /

1
19 

Kaıiunu 
Aubrıl t..ırılu : :.!/dı/l'J.111 

\e.ırı tımlıı : J / lı l'JJll 

- Dünden artan -

Staj müddeti esnasında makbul sebebler dolayısile inkıtalar üç 
ayı geçmemişse ikmal ettirilir. 

Stajyer, staj müddeti içinde avukalla bırliktı- mahkeme ceLelerine 
ve staj konferdnslarına devam etmek, nezdinde çalıştığı avuk~t tarafın
dan tevdi olunan işleri takib ve dava evrakını tanzim eylemek ve staj 
nizamnamesinde gösterilen diğer vazifeleri görmekle mükelleftir. 

Madde 17 - 16 ncı maddede yazılı staj, nezdinde çalışılan avu
katın nezareti altında ifa edılir Bu avukat baro idare nıoclisine her üç 
ayda bir staj vazifelerinin sureti ifası ve bir senelik müddetin hitamında 
da stajın muvaffakiyetle ikm~I edilip edilmediği hakkında müeddel bir 
rapor veıır. 

Stajın kanun hükümleri daiıesinde yapılmamasından avukat mesul 
dür. 

Madde 18 - Baro idare meclisi staj hakkındaki senelik rapurun 
tevdiiııi mütcakib Müddeiumuminin yazılı nıütalea~ını alarak staj vesika
sının verilnıesine veya müddetin altı ay uzatılmasına karar verir. 

idare Mfclisinin bu h1Jsustaki kararları kat'i olup aleyhine hiç bir 
mercie müraca3t edilemez. 

Madde 19 Staj vesikasını istihsale muvaffak o'anlar Adliye 
Vekaletinin tensib edeceği yerde bir St'nt müddetle vazife görürler. Bu 
müddet içinde 2556 sayılı Hakimler KanunLlnuo 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 
inci maddeleri avukat stajyerleri hakkında da tatbik olunur. 

Bunlardan muavinlik imtihanında ehliyet göstermiş olanlara aid 
mazbataların bir sureti kayıdlı oldukları baroya gönderilir. 

Madde 20 - Muavinlik imtihanında ehliyet göstermiş olanlar ve
ya 21 nci ınııddede yazılı şartları haiz bulunanlar avukatlık edecekleri 
ınıntaka barosuna aid levhaya kayıdlarının icrasını istiyebiliıler. 

Baro idare mecl isi bu taieb tarihinden itibaren bir av içinde es
babı nıucibeli kararını Adliye Vekaletine göndermekle rı,ükelleftir. Bu 
müddetin hitamında kaydı icra edilmemiş olanlar doğrudan doğruya ve 
ya itiraz yolile AdliF Vekaletine müracaat edebilirler. 

Vekillikçc yapılan tedkikat neticesinde karund.ı ) azılı }üıl ve vasıf
ların tahakkuku veya red kararıııdJ gfoterilcn scbclılcriıı vuid olmaması 
halinde ruhsatnanıc verilir. 

(Sonu Var) 958:1 

' 
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Adana Borsası Muameleleri 
1 

~----------------:o;-:::"l~t!"""....,!:1"1{!'/"'1:------~---------. ı PAMUK ve KOZA 

CINSı 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı • 

Kilo Fiati 

En az 
K. S. 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 

Kilo 

27 
--- -----ı----------

T!irlts6zfl 

iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

........................................................................... 

I İ 

-ı---- , k. ı . 25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu ondüle Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 29 36,50 

~~~~~-~~~~-· 
YAPAGI 

--,H'""e-y-az------~,,--- 1 ı 
ı-"S"iy~a7h _______ :-----!----- ---------

ÇIGIT 

ı-Eyi"'aken_sre"lpı·r-es=-~.---- ıl-----ı----- lı-------'•Yemlik., 
,, "Tohumluk,, 

---ı------11----------

Buğday Kıbns 
--- ---- ------!---------

,, Yerli 
Men tane 

1 ma }fl e erı, lstanbul Belediyesince kabul ve dü~. 

yaca tanııımış en son icadıardır. Buharh ve elek-

triksiz makinelerle, Fiyat 2 lira ya 
indirilmiştir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işleri dah~ muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa lnce Eski Orozdibak karşısında 
9725 1 13-15 

Arpa ---·---:------ı----------ı ı ~--------------~----1-~F~as~u7ly-a------·ı------

:~=y::=uı:aı:============ ı=--=--=--=--=--=--=--=- ,--~~~----_ -_1- ----~-------~-=---=--=--=--=-=---_- 1 ('" -----------, 

" 

Delice 
1-.,.,----.------- ------1------ı----------ı 

Kuş yemi 
ı-.,.,-;--"-,-.------- ------!---~--·---------Keten tohumu 1 ·---------1------ ı ------ ----------· 

Mercimek 1 
•-~S~u-sa_m _______ ,_15,37-- ------ ----------

UN 
1 [ ö 1 yıldız Salih 

üç " " ... - -,~-;--;-;.--r.--,,---.--.----ı-----:c <ü Dört yıldız Doğruluk 
o.:: -

~ ı:: -~ç " " 
] ~ Simit ,, 
1" !:; Dlrt yıldız Cumhuriyet 
"' <.> " Uç " ,, -------------

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 
22 I 9 I 1938 

SarHirn 

Kambiyo ve Para 
I~ Bankasından alınmışlJr. 

, __ H_a_zı_r _______ j 4 11 7 •• 4 ı-~u~·"-',----,-----j-50-J-14 • 4 53 Rayi;mark 

·,--~-·in-~-r~-e:-~-~~~~'a_. ___ ' 384_1806003 iS~r.·<«):~:~'/> o6o: j2o~so~ 
Nevyork Frank ( isviçre ) 

-----------~----~ 

•• •• •• 
TURKSOZU 

!Matbaacılık Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Tüıksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

-----

1 LAN 
* 

T A B 
* 

f(fTAP 
* 

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

• Kütüphanenizi gü C t L O 

Resmi eurak, ced
vdler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ı a 
pılır . , .. _,,,,..---~---~~ ...... ~.....-~·~.-.-~~"""' _, __ .. .,,.,,_......,z--. 

' 

CA f\.J ll<UQTı~Q.I D. 

• 

ı 
·~ 

. . .... . 
, 

IRMAK HAMAMI 
Hükumet konağı civarında Ul us parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Lüıfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın müşterilerimin 
sıhhat ve isti rahatlerini göz önünde bulundurarak bütün malz~meyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, ucuzluk 9779 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

GAZETE 
Tü111. sözü matbaa

sı "Türksözü.ndcn baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

------------------..... -.. -.. --,.;;.:-;;;.-=======. 
Her mevsim ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALİ RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajiını karşılar 

. ______ .._. ____ ,~~~----~~~ .. ~--~-1~~--------~-------------------·----·----~~--~-------..-c-·~-

23 Eylöl 

BELEDİYE İLANLARI 

Belediye İntihap Encümeni Reisli 
ğinden : . 

. gu 
1 - 938 yılı bele.diye intihabı Teşrinil'vvelin birinci Cuma~tesı IJı~ 

sabahleyin saat sekızde başlayacak ve akşam saat on sekııde 
cektir . 

2 - intihap Belediye dairesinde yapılacaktır. bl 
3 - Bütün şehir halkı Teşrinievvelin birinci Cumartesi günü sa 

saat sekizden akşamın on sekizine kadar reylerini atacaklardır. .
1 

4 - Belediye kanununun 41 inci maddesi mucibince rey ata~'ıı1 
i.;in evvela nufus hüviyet cüzdanının sandık başındaki memura gos 
mesi şarttır . 

Bunun için hemşerilerimizin şimdiden hazırlanması lazımdır. . ıl 
5 - intihap yerine gelen heırişerilerin reylerini kolayca atabıllfl 

rini temin için defterler alfabe sırasile teıtip edilmiştir. 11, 
6 - · Belediye kanununun 35 inci maddesine tevfikan keyfiye 

olunur . 9776 

1- Belediye zabıta memurları için 30 takım kışlık elbise ve jO 
det kaput açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2- Elbise ve kaputların muhammen bedeli 1200 liradır: . 
3- Muvakkat teminatı doksan liradır. lf 
4- İhalesi birinci teşrinin 10 uncu Perşembe günü saat oııd3 

diye encümeninde yapılacaktır. .. bili: 
5-Şarlnamesi yazı işleri kalemindedir. ls!eyenleı orada gore··ıııı 
6- İsteklilerin ihale günü teminatlarile birlikte belediye ene~ 8 müracaatları ilan olunur. 73-28-4-9 977 

Dun lop 
FORT 

• 

Otomobil ve KAMYON lastikler1 

Adana ve havalisi acantası hükümet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : BA ŞEGMEZ 
9490 66 80 

Telefon : 168 

--...... -~~------------------

Adana Sulh Birinci hukuk 
mahkenıesinden: 

No: 249 
Adana İohisarlar baş ır.iidürlü

ğüne izafeten vekili Avukat Kemal 
Çelik tarafından Adananın Baklalı 

k. Tahir oğlu Ramazan aleyhine 
açılan alacak davasının Adana sulh 
birinci hukuk mahkemesinde yapıl 
makta olan duruşmasında müddei· 
aleyhin mahalli ikametgahı meçhul 
bulunduğundan ilanen tebliğat ya· 
pıldığı halde muhakeme günü olan 
17 - 9 - 938 gününde mahkemeye 
gelmediği cihetle bu kerre mahke· 
mece müddeialeyh hakkında ilanen 
gıyab kararının tebliğine ve ınuha
kemenin 21-10- 938 saat dokuza 
talikine karar verilmiş olduğundan 
muddeialeyhin mezkur gün ve sa. 
atta mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil göndermesi ve aksi taktirde 
muhakt'nıeye gıyabda devam edi
leceği gıyab kararı yerine kaim ol. 
mak üzere ilfn olunur. 

9775 

r ,, 

Türksöı~ 
~ıe 

Giindeli~-~~ 
1 r• Abone şart 11 

~i 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

~ 
tZ ~ 
6 ı 
30-. 
,~ 

1 

\.,~ e 1 1 ı ı -Dış meın\ckeı 05 ıı 

bedeli değişmez yalnız P 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

·· J~ 
ııııl 

Umumi neşriyat • ,. 

GiiçlıJ 
Macid 

ti/ 
Adana Türksöıü 1111 


