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Dün Sabah Çekoslovakyada Seferberlik 
ilan Edildiği Söyleniyor 

V AZiYET ÇOK KARIŞIKTIR 
Almanya hududlarda büyük 
mikyasta hazırlıklar yapıyor 

Çenıberlayn-Hitler konuşmaları esası pek malum 
0lnıamakla beraber, anlaşma ümidi zaif görülüyor 

ı'·,, 
' ........ -

!~ta-~~;;ı;~~f~~ı;~;Jik;i?]1'-F-i1is-tinde karışıklık 1 1 

i p i Çeteler şimendöfer hat-
tı aris: 24 (Radyo) - Paris n11ntakası belediye daire-! larını tahribe başladı 
~ • 1 

L.~1 levhalarına asılan ilanlarla ihtiyatlar ve son ! 
· ~Ort ! 1
,, sınıf neferler silah altına çağrılmıştır. ! 
'· ' ' ·... . .ı 
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•·la 1'\ ndra : 24 (Rad 
~nlc1 Ç~ınberlayn
'ı Q. k ~ cı •uıakeıeleri de 
'll llı~ektedir . Bu 
,11 itıı ların esası 

atı, ~ 1tnamakla be· 
1 'ı:nlaşma ümil· 

ır " .. 1 k .oru ıne · te· 
b ~u 

Kudüs : 24 ( Radyo ) - Kudü· 

sün her tarafında kıtrışıklıklar <le· 
vam etmektedir . Hadisesiz hiç bir 

gün ve saat geçmemektedir . Dün 
de Kantradan Hayfaya gitmekte olan 

yolcu treni hattın l>azı kısımlarının 

çeteler tarafından tahrip edilmesi 

yüzünden on sekiz saatlık bir leeh· 
hürle Hayfaya varabilmiştir . 

Ankarada 

Büyük mahalle 
kuruluyor 

Devlet Demiryolları 

tekaüd sandığı ve 

ziraat bankası inşaatı 

Finanse edecektir 

Ankara: 24 (Hususi muhal iri. 
mizden) - hükumetimiz uzun zaman 
danberi memurların mesken ihtiyacı 
nı karşılamak çareleri yolunda çalış 
makta idi. 

Ankara'da, geçen sene yapılan 
bir istatistiğe göre 10840 memurun 
kira ödemekte olduğunu bilenler 
için, atılan her ev temeli. başşehrin 
en büyük derdininn hallinde bir mer 
hale datıa kazanıldığını anlatır: Üç 
buçuk vatandaşa bir tek odanın düş 
lüğü sırada bir anda bin eve daha 
şahip olmak, Ankara'nın İnşa tarİ· 

hitıde 938 i en verimli bir sene 
olarak yaşatacaktır. 

Bu bin evden hepsi hükumet 
yardımı ve alakasiyle kurulacaktır. 
453 evlik bir mahallenin yeni plan
da yer aldığını Raşbakanımız söyle
miştir. 500 ev de, Nafıa Vekaleti 

- Gerisi ikinci sahifede -

'•le ~•dıde alınan 
'' 'c . Ç ~·•ı~· ıtore, em· 

~ •ı bi/~ dün Pıa~a 
• 1ıı ckt;f yaparak '\ Ilı • 
, <~ ıntakalarına 
~llıtsı 

1
• 8 sl.eılcrinin 

ıııl\lı, Uzumunu bil· 
A.,,I; 

Şam Hükumeti 
harekete geçti 

llc,d ·• alınan ha· 
•le~ de, Münihden 

0ıııab· 0iru tren \'e • ılı 
llkc, Crfe, esliha 

·~ fit 
1 
sevkedildiği 

'ti bi~ •rı hareket 
~tk dırifmektedir. 

L ~i~ Oslovak Cumhurreisi B.y 
·~ı.; qo Yaşına kadar olan bütün 
1~ s~nl seferberliğini emretmiş ol
~•ky eıııfınektedir. 
ı8,. 'Polonya ve Polonya-Sov

''Ycr .. ictı ,' 0 e gelince: Hitler Leh 
~~ •h Crıııe verilecek hakkın da 
11

Q, ha•et oldul\'tınu Prağ' hükü 
1 'ııq •r nota ile sormuştur. 
ı~ c~llarda ıncvziı hadiseler 

1116ktedir . Bugünde Çekos· 

Bay Lltvlnof 

lovakyanın garp hududunda nümayiş
ler olmuş ve iki kişi ölmüş, 10 kişı 
yaralanmıştır. 

Ayrıca alınan bir haberde Lehis· 
tanın da haıırlık yapmakta olduğu 

ve Leh kı:'alannın hududda lahşit 
edıldigi bildiriliyor. 

Beılin : 24 [Radyo] - Fr<ınsa 
Sovyet notasına olan cevabını Lit v i
n ofa vermiştir. Fakat bu cevap çok 
mahrem tutulmaktadır. 

liatayda Umumi af 
. dün ilan edildi 

Vatani parti toplanıyor; 
parise müracaat yapılacak 

Şam : 24 ( Hususi muhabirimiz· 
den ) - beynelmilel vaziyet dolayi· 
siyle, bankalar p•ra •crmenıekte de· 
vam ediyorlar. Bu yüzden piyasada 
müthiş bır buhran başlamıştır. Birçok 
ticarethaneler iflas tehlikesiyle karşı 

karşıya bulunmaktadır. 

Bu meseleye b r çare lıulmilk Ü· 

zere tüccarlar bir toplantı yaparnk 
vaziyeti müzakere etmişler ve banka
ı,,r tediyata başlayıncıya kadar Mo 
ratoryom ilan eoilmesi için hükiımct 

nezdinde teşebbüsalta bulunıııa~a ka· 
ı ıar vcımişlerdir. 

Hükünıet Moratoryom ilanını ka
bul etmezse, bir çok illii~lar 'ukua 

gelecektir. 
Pariste Cemil merdüm ile bonne 

arasındaki müzakereler ve dünyanın 

fevkalade vaziyeti dolayisile vatani 
kütle fevkalade bir toplantıya :davet 
edilecektir. Suriyenin her tarafından 
murahhaslar gelecek ve baş vezir ve · 
kili tarafından kendilerine beynelmılel 
ve muahede vaziyeti hakkında izahat 
verilecektir. 

Suriye meclisi, adi devre içtima· 
farına 17 teşrinievvelde başlıyace.k

tır. lctima için hazırlıklara başlanmış· 

tır Bu toplantıda yalnız bülcenni ıııu
zakeresinden b"şka bir şey konuş
ulınuyacak tır. 

UZAK ŞARK HARBi 
Şanghay : ?.4 

(Radyo) - Cep
helerden alınan 

haberlerde yağ 

murlar dolayısile 

harekatın durduğu 

ve çarpışmaların 

mevzii şekilde ol
duğu bildirilmek
tedir . Bir hafta ~ 

. . 

.. 

içinde Çinli! r Ja· 
ponlara 3700 kişi 
zayiat verdirmiş· 
lerdir . 

Çin sahlllerlnln bombardımanından bir görUnU, 
Yağmurlar yü· 

zünden bir çok cepheler arasında irtibat kesilmiştir . Nakliyat yapılama· 

maktadır. 

Milli mahsullerin 
değerlendirilmesi 

PEKÇiLiK • 
1 

.Devlet kontrolüne alınacak 

GUzel Bursadan bir köfe 
tıırlhl eser 

Bir 

Ankara: 24 [ Hususi muhabiri· 
mizden]- Yeni Yeni hayırlı işler 
üzerindeyiz. 

Hükumetin ziraat madde 
lerinın ıslahı ve milli mahsul 
kalitelerinin yükseltilm'lsi hakkında 
hazırlamakta olduğu seri kanun pro 
jelerinde ipek böcekçiliği kanunu· 
nu projesi, Kamutay'ın tatil devre 
sine gırmesinden bırkaç gün evel 
Malıye Encümeninden geçerek kati 
şeklini almış bulunmaktadır. 

Proje, ipek böceği tohumu ye· 
tiştirilmes i, satılması. mübadelesı, 
her hangi bir suretle başka ele ge 

çırilmesını,fZiraat Vekaletinin idare 
ve kontrolü altına vermekte ve bu 
kanun hükümlerine ;tabi kılmaktadır. 
ipek böceği tohumu yetiştireceklerin 
yüksek veya orta ziraat okullar vi 
liselerde tahsılin ir bitirmiş olup Tur 
kıye'de ipek böcekçiliği enstitüsünde 
müddetı Ziraat Vekaletince tesbit 
olunan kursa devamla imtihan ver· 
miş olmaları, veya ipek böcekçiliği 

müesseselerinde en az bir sene 
müddetle müdür veya üç se 
ne teknik memuriyette çalışmış ol· 
maları şarttır. 

Bu şartları haiz olanlarda tohum 
yetiştirmek istiyenler, ·her yılın mart 
ayı sonuna kadar bir arzuhal ile bu· 
lundukları mıntakalardakı ipek bö
cekçi !iği müessese müdürlüğüne 

müracaat edecek ve o yıl içinde 
ruhsat tezkeresi alacaklardır. ipek 
böceği tohumu yetiştirenlerin her 

- Gerisi üçüııcü sahifede -

Son Dakika: 
Çemberlayn 

Londrada 

lbtilas suçlarından başka bütün 
tlıahpuslar tahliye edildi 

YARIN DiL BAYRAMI 
Her şey 
meçhul 

~liatay devlet reısınin tetkikleri 
~'~ lıı11y •. 
~4~'111 · 24 ( Husust Muhabirimizden ) - Hatay haplshane
"ııı tıı 11~~vıınıharp mevkuflarlle ihtilas suçlularından ba,ka: 
1ı 1 )' Orn ve mevkuflar dUn akşam serbest bırakıldılar. 
~ ' 1 bıı 111111en mahpusların - - - -- -

ı, ~'-~ :YUze Yakındır. Barbaros 
1 ~rı..., dllye Veklll Bay Ce-

•• •• gunu 
'~ '•-rı 111 j ve Mlllt MUdafaa 
1 ~:cıı;ı, 111 "•Yet haplshane-
~c~'r b~~k tahtıye sırasın

ı~ Vlcı " unrnu,ıardır. 
r ' t "'i.C' ' 

~crakau 1 ~ı Ray Tayfur Sök· 
·~ u'ahh0~ 1 nde Türkiye Fe\'ka
'•Qc l~hu~ı 1 Bay Cevad Açıka· 

ıy. arda N . . 1,k •n old n un Aydın . lsak 
"•r v n•tkı~ Ugu halde Orduya 
1 k c lctk kltemasiarda bulun. 
~'ı·'."'lc, 011

1 
er Y•rmıışlordır. 

~~kanıı' l\aynıakamlık olmuş 
''Yın ık nıakaıııına Maılılm 

lJıl.,,. ır • 

Halkevimizde Çarşan1ba 
günü bir tören yapılacak 

28 Eyh11 938 Çuşamba günü 
Halkevimizde büyük Tüık denizcisi 
Baş Amiral Barbarosun Prevezede 
Aıniıal Andre Duryayı mağlup et
tiginin dörtyüzüncü Yıldönümii mü· 
nasebetile bir tören yapılacaktır. 

Bu törene ait program iç sahi· 
f mi.: J,.dır . 

26 Eyliil yurdun 
büyük merasimle 

her tarafında 
kutlanacaktır 

l Türk vatandaşı bulunan yaıiudiler Türkçe 
konuşmağa davet edilmektedir ' • 

~ı; Eylillun llil Bayraım oldugu 
n1alıln1duı'. )~a.rın bu n1illi gUn • yur· 

dun her tal'afın<la n1cra~imlc kutla
nacaklır. Bilha.s"ı Halkevlerinde bu
gUnUıı nıan.ısı caala.ndırılacn.ktır. Şch
riıniz 1-Ialkcvinde de bu mUna~chctle 
yarın ttk~an1 konfcraıı .. Ja.r 
t 1r . 

,~erilecek-

Dun lstanbuldao aldığıınıL ınalü
ınata göre, [)il Ba.yraını ıçin l .. tan

bulda geni~ mik,Ya!<ıta hazırlıklar ya
pılınışbı . 

:?li E_, lül ı\luscvi dininde olan-

ların )'ılba~ı ve ınukaddc~ .. a~Jıklaı·ı 
.,1JukTd• u Lırı,ı ulJu0"1 ıçıu l tan 

bulda " Bal5t Tıırk f\ultur vt· 'ar· 

<lım Ccıniycii ., hu 'nıllna!'.cbctlc bir 
hcyannaıne ha:.ıırlaını~lıı-. ~rurk vat..'ln

dası ,\1u .. cvilcrin ·rul·kçc konu~mala-• . 
1·1111 ta\·..,i,,-c ın.ı,k ... adilc ha71rlan.'ln bu 

hc.ynnn:ınıc ':](j E,Ylfıl u;Unll t-.tnnbıılu,... 

lıutun ,;o b"~larıııJ.ı okua~caktır. 

• 
Berlin: 24 (RaJyo) - Çember. 

layn Londraya avdetinden evvel düıı 
gece saal 10,30 daıı 1,30 a kadar 
devam edtn mülakatta bulunmuştur. 

Hitler; bu mülakalın sonunda 
Çeınberlayn'a bir muhtıra vererek 
Çekoslovakyanın lngiliz ve Fransız 
tekliflerini ve Südet mıntakasının 
Alman ordusu tarafından bili kay· 
dışart işgalinin tanınması hususunda 
altı gün zarfında cevap vermesini 
istemiştir. Çemberlayn; bu muhtıra· 
yı hemen Çekoslovak hükumetiyle 
alakadar devletlere tebliğ edeceği· 
ni bildirmiştir. 

Gudesberg: 2..J (Radyo) - Çem 
berlayn; bugün sabahleyin saat 
9,40 da tayyaresiyle Londraya ha· 
reket etmiştir. 

- ::.ah icyı çı;.virını. -



Sat-.iıc 'l 
~---

Türksôzü 2s l::yıoı 

26 Ey itil 

6 112cı Dil Bayramı 

,- Ş~h Ü ır 
• 

Sovyet matbuatına göre 

,1 ___________________________ , iSTiLA PLANLARI 
GiZLi DEGiLDiR Dil, bir Ulusun dayandığı Ulusal 

hağların en kuvvetlisi, tn önemli
sidir. Bu iki varlık başka budunların 
Kültürü altında kcllırsa o Ulus ç.ağ

lar geçtikç~ eğemen ve ergenliğini 
kaybeder . Buna tarih ve mazi şahit 
tir.Başkasının ruhunu terennüm eden , 
başkalannın sevincile kıvanç duyan 
sosyal bir kütle ~sir olmaktan kur· 
tuiemaz . 

Dünküler bizi böyle bir karan
lığa , korkunç bir uçuruma :Ioğru 

sürüklüyorlardı . Tarih unutulmıış, 
mefahir safsatalara bağlanmış, Dil, 
Arap ve Acemin kurallarına (fayda), 
zevkine saygı bağlılık gösteriyordu. 
Saray bu sükfitu alkışlıyor, benliğin 

den uzcıklaşanları takdir, taltif eyli
yordu. Her varlık, her teşekkül koz
mopolitleşmiş idi. Bu kötü ve bula 
nık akışı büyük bir devrimle yeni 
bir mecraya çevirip kara bahtımızı 
yenmemiş olsaydık erkinlige öziem 
(hasret) çeken Uluslar derecrsine 
inecektik . 

Acunu hayrette '1-ırakan devrim 
ler ara:ımda tarih inkılabımızda 
vardır. Atalarımızı evrene barbar • 
kan içici olarak tanıtan bir takım 
batı tarihçilerinin yanlış ve garazkar 
iddialarını bugün tamamile çürüt
müş, pek eski yıllardanberi soysal 

bir Ulus olduğumuzu bugiin Acuna 
tanıttırınış bulunuyoruz . Bu büyük 
utkunun (Zafer) sevincile içimiz gü- ı 
lerkt"n onu yeni bir yengmin kıvıl
cımlari!e tutuşturmuş bulunuyoruz.Ta -1 
rihimiz gibi dilimiz de yakında ay-
dınlanacaktır . Bugünkü savaş bizi 
öz dilimize doğru götüıüyor. Gidiş 
ve akıştaki hızdan amacımıza yak 
!aşmakta olduğumuzu sezmekteyiz . 
Bu mutlı.; davayı başaracağımıza 

inancımız kuvvetlidir. Yalnız değil 

•hep birlikte bu ülki.i}Ü başaracağız. 

* 
Alalürkün yüksek himayeleri ve 

Başkanlığı altında allı yıldanberi ça. 
lışmasına arnsız devam eden Tlirk 
Dil Kurumu üçüncü Kurııltayile bü 
tün evrem bilginlerini hayrette bı
rakacak biı varlık göstermiş bulu
nuyor. Şimdiye kadar dillerin men
şeine dair ileri sürülen bir çok 
teoriler ( n:.zariye ) bilginlerimizin 
yüksek •ıe orijinal buluşlarile kıy· 
metten düşmüş bulunmaktadır . Bu 1 
buluş (Güneş-Dil teorisi ) dir Dol
mabahçe sarayında Atatürkün yüce 
huzurlarile açılan Kurultay bu yeni 
konu etrafında hızını aldı . 
Yurdumuzun dört köşe bucağındıın 
Kurulraya koşan binlerce Yurddaş 
yeni nazariyenin ışığiyle kafasını ay. 
dınlattı . . ! 

~ ~b~ncı _dılden gelJiiderini zan 1 
nettıgımız bır çok kelimeler teorinin 
ortaya attığı mantıki esaslara göre 
Tüı kçe asıldan geldikleri , dünya 
dil alimleri Türk alimlerile beral:J1.:r 
çalışmaları rıt ticesi, dil ilminin şim 
diye kadar h:ılledemı>diği bir çok 
güdüklerin hallini ko'aylaştırdı ve 
dünya dil alimleri Türk dilinin hay 
ranı kaldılar. 

oıv.muş Türkmenoğlu 

Londra: 24 (Radyo) - Başvekil 
Çemberlayn saat bir buçukta bura. 
ya muvasalat etmiştir. Çemberlayn 
son derece yorgun olmasına rağmen 
bu gece kabineyi toplayarak görüş 

1 meler hakkında kendile!ine mallı-
mat verecek ve vaziyet hakkında 
tedbirler alınacaktır. 

Prağ: 24 (Radyo) - Almanlar 
şinı t' ndifer, kamyon ve tayyarelerle 
SJlzburga mütemadiyen asker ve 
mühimmat sevketmektedirler. Bu 
yüzden yolcu ve ticari mür.akalat 
durmuş ur. 

Kömür fiatları 

Bu sene fia tlar geçen se
neye nazaran normaldır i 

Bu sene bir kısım tüccarlar 
civar kazalardan fazla miktarca 
odun ve kömür ğetirip stok yaptık 

!arından fiatlar normal vaziyetiııi 1 

muhafaza etmektedir . Kömürün \ 

kilosu toptan 3,5 , 3,75 , 4; pera-
1 

kende 5 kuruştan, odunun kilosu - ı 

muhtdıf cins kesilmiş - l,25-l ,75 
kuruş ar asmda satılmaktadır. 

Şehrimizde yapılacak 
at koşuları 

Birinci teşrinin 9 ve 17 inci pa 
zar günleri şc-hrimizde yapılacak 

olan at koşularına Lu sene geıek 

vilayrtimizde ve gerekse diğer vila 
yetlerimizde birçok koşular kazan 
mış olan çok kıymetli atların iştirak 
ed~ceği şimdiden veteriner müdürlü 1 

ğüne vukubulan muracaatlardan an 1 

!aşılmaktadır. 

Aşair kışla\ddrına 

dönmeye başladı 

Yaz dolayısilt> yaylalara çekilmiş 
olrın aşiretler yağmurların birdenbi 1 

re başlaması ve havalMın da soğuıntı 
sı üzerine kışlaklarına dönmeğe baş 1 

lamış~ı~ .. Bu •. münasebetle merkez i 
veterınerı Alı Rıza Taşkın geçit yeri 
bulunarı Bozantıya giderek bunla 1 

rın hayvanlarında hastalık olup olma 
dıgını tetkik ve geçmelerine müsaade 
etmiştir. ı 

Seyhan ve Ceyhan 
nehirleri yükseldi 

Hayvan · sergisi 

Kayd işlerine veteriner 
dairesinde devam 

olunuyor 

2 Birinci teşrin pazu günü şeh 
rimiz koşu yerinde açılacak olan eh 
li hayvan sergisi hazırlıkları tama
men ikmal edilmiş ve veteriner di 
rektörlüğünce kayd i~lerine ba~lan 

mıştır. Kayd işleri bu ayın 28 inci 
çar~anba günü akşamına kadar de 
vam edecek, 29 uncu perşı>mbe ve 
30 uncu cuma günleri bir heyd 
tarafından Puvantajları yapılacaktır. 

Bu sergiye bu senede yalınız 
kı~rnk, tay, esterli kısırak ve merkep 
alınmaktadır. iki gün içinde kayd 
edilen kısrak ve tayların yekunu yir 
mi beşi bulmuştur. Önümüzdeki gün 
ler içinde daha birc:ok hayvanların 
kaydedil~ceği şimdiden tahmin edil· 
m iş ve sergi yerinde buna göre 
hazırlıklar yapılmıştır. 

Bir okulun daha temeli 
atılıyor 

Mirzaçelebi ilk okulunun temeli 
29 EylCıl 938 perşembe günü tören
le atılac.:ıktır. Bu okulda derslere bu 
yıl içinde başlanacaktır. 

Köyler bürosu şefligi 

lstifa eden köylı·r bürosu şefi 
Ahesn Cemalın yerine Akşehir Hu 
susi muhasebe memurlarından Hılkkı 

Köprülü tayin edilmiş ve mumaileyh 
şelırimize gelerek vazifesine başlamış 
tır. 

Dörtyol tahsıl memurluğu 

Dörtyol hususi muhasebe tahsil 
memurluğuna ondört lira asli maaşla 
Mehmet Ali Karacin tayin edilmi~-

Son günlerde dağlaı a fazla mik 
darda yağan yağınu rlardan gerek 

Seyhan ve gerekse Ceyhan nehirle
ri bir mikdar yükselmiştir. 

1 tir. 
1 

ıı Tavcı Cin Mehmet 
r---------------~, i iş başında 

Belediye seçim günleri yak 

Hemşeri ! 

bşıyoı . Şu aşağıya y<ı7.dt~ımız 
noktal<ırı unutma reyini kullana
cağ·ın zaman ona göre ht1reket 
et t 

Belediye kanununun -bh inci maddesine göre: 

1 - Her miinlehip 
reyini int ihap !';andığına 
atac aktı r . 

kendi 
bizzat 

2- İntihap puslasının altın
da ımiııtehib:n adı, adresi, imza. 
sı veya miihıü bulunacaktır. 

3 - H :!r m ·i,te'"ı ; bin elinde 
nüfus lez!<eresi olduğu halde 
intilı;ıp encümenine gelecek, ev 
vela ınusaddak intihap deftrin 
deki adı hizasına im"Zasını , e~cr 

okuyup yazmasını bilmiyorsa 
parmak iz ini koyacaktır. Bun · 

1 

dan sonr;ı rey puslasını alaı ak 
intihap olunacak aza mıktarının 

ıki mislini yazacak yeya ya1dı
rarak sand ığa ;: tacaklır. 

-----
cağını bildirmiştir. 

Prağ: 24 (Radyo) - Bütün Çe . 
kcıslovak şehiı le rinde büyi.ik bir ha 
zırlık göze çarpmaktadır. Halk he 
yecan içindedir. 

Amerikan sdiri; vaziyetin aldığı 
vehamet dolayısiyle Amerikan te· 
baasını Çekoslovakyayı terke davet 
etmiştir. • 

Meşhur sabıkalı tavcılardan Mah 
mut oğlu Cin Mehmet; Vakkas oğlu 
ôkkaş adında hiıisine müracaat 
ederek kendisinin kahveci olduğunu 
ve bazı yerlere de süt vermeği taah. 
hüt ettiğinden kendisinden süt ala· 
c:tğını söylemiş ve bu suretle zavclllı 
adımı tav ederek altmış sekiz lira 
parasını dolandırmıştır . Bir müddet 
sonra dolandırıldığını anlıyan Ôkkaş 
zabıtaya baş vurarak başına gelen· 
leıi anlatmıştır. Cin Mehmet yaka
lanmış ve tahkıkala başlanmıştır. 

Bilezikler ortadan sır oldu 

Zeylun köyünde oluran Hasan 
oğlu Mustafa Ulular Jandarma Ka 
rakoluna b2ş vuratak evinden iki 
yüz yedi lira kıymetindeki iki altın 
bileziğinin çalındığını şikayet etmiş 
tir. Jandarma bunu çalan şahsı ve 
bilezikleri meydana çıkarmak için 
tdlıkikat ve takibata başlamıştır. 
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Paris: 24 (R;ıd ·o) - · Başvekil 
Daladiye, Çt:koslovakyaıua maruz 
kala .;ağı hı:r hangi bir hareket ka: 
şı:.ında F'r ano:anın laka) t kalarmya 

Pı ağ: 24 (A.A) - Çekoslovak
' ya St ft't}ıcrlik ilan etmiştir. 

Gök yüzü kısmen bulul:u. Hava 
mütehavvil. En çok sıcak 27 dere . 
ce. Geceleri en az sıcak 17 de 

rece. 

Gazi Okulunda 
1 

İlk okul baş öğretmenleri 
yarın bir toplantı yapacak 

Küçük devletler için bitaraflık 
siyaseti derin bir hülyadır 

Şehrimiz ilk okul baş öğretmen
leri yarın Gazi ilk okulunda Kültür 
Direktörü Ekrem Gürselin başkan
lığında bir toplantı yaparak bu ders 
yılı çalışma proğramile şimdiye ka- 1 

dar talebe kaydına nazaran okulla 
rının son kadrolarını tesbit edecek. 
lerdir. 

Okullarımızda 
Kooperatifçilik 

Bu sene okullarımızda Kültür 
Dircktörlüğfüıürı hazırladığı talimat 
nameye göre kooperatifçilik faaliye. 
tine geçilecektir . 

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

An karada yeni ma · , 
halle kuruluyor 
- Birinci sahifeden artan -

Pravda gazrtesinin 8 Eyliil ta
rihli nushasında "mütecavizler hizme. 
tindf'ki bitaraflık" başlığı altında 

intişar eden bir makalede ezcümle 
şöyle denmektedir: 

"Milletler cemiyeti konseyinin 
eylül toplantısında bir takım mühim ı 
meselder meyanında "bitaraflık,, ve 
miJletler cemiyeti nizamnamesinin 
lskandinavya memleketleri tarafın
dan mev~ii müzakereye vazedilecek 
olan 16 mcı maddesi meselesi de 
müzakere mevzuu olacaktır. Malu ın 

olduğu üzere İskandinavya antantı 
lsveç, Norveç, Danımarka. lzlanda 

ve Finlandiya vekilleri28 Mayısta 

lstokholmda bir bitaraflık dekleras · 
yonu imza etmişlerdi, Bundan: iki ay 
sonra da yukarıda ismi geçen mem 
leketlerden maada Bdçika, Hollan
da ve Lüksenburgun iştirak etti 
ği Kopenhag konferansında milletler 

memurlariyle vekalete bağlı daireler cemiyetini zaafa düşürme yalunda 
memurları için kurulacalrtır. g.!ne bir adım atJlmıştı, Kopenhag 

Nafıa Veka 'eti teşki !atındaki me· konf era nc:ına iştirak eden '->u mem-
rnur sayısı en dolgun olan vekaletle- lekttler, milletler cemiyeti nizamna· 
rimizden biridir. Bilhassa bir rakam, mesinin 16 ıncı maddesini kaydi ihti 
vekalete bağ'r olan Devlet Demir yatta kabul elmeği kararlaştırmışlar 
yolları, posta telgraf ve telefon, 1 ve meseleyi konseyin eylul taplan 
devlat ha ... ayolları kadrolariyle bera. tı.lannın ruznamei müzakeresine gir 
ber mühim bir yekun tutmaktadır. dirmek niyetinde bulunduklarını ar. 

Memurlarının ev sahibi olmaları zetmişlerdir. 
mevzuunı yakın bir alaka gösteren 1 

Ndfıa Yekiliıniz Alı Çetinkaya, ''Na 
fıa Ev Kcıoperatifı" nin kuruluşunu 
vekalet teşkilatına bil<liıen yazısın. 

da "her derecedeki memurların bir .. 
ev sahibi olmak zururetine temas 
etmiş olduğundan nafıacılat mahalla
si, asgari bir hesaplar 500 evi bula
caktır. Rakara, tahdid rdilmemiş ol
duğundan bu miktarnı daha çok art 
ması muhtemeldir. 

Nafıa mahallesi, müsait şartlar 
altında kurulınıya muvaffak olursa, 
bu usul diğer vekaletlere de teşmil 
edilerek, memurların birer mesken 
sabili olmaları hususundaki devlet 
kararı daha süratle gerçekleşecektir. 
Dığer taraftan devletin inşasını ka
rarlaştırdığı mahallelerin de kurulu
şu devam edeceğinden. Ankara'nın 

hemen hemen biricik halledilmemiş 
meselesi olan mesken davası da u
mu landan çok az uir zaman içinde 
tasfi 11e edilmiş olacaktır. 

Bu teçebbüse aiu formalıteleri 

ikmal etın ·k ve kooperatifi kurm1k 
üzere. D. Demiryolları ticaret ve 
hasızat daire-.i reisi B. Naki Kösten' 
in reisliğinde teftiş heyetinden mü . 
fettiş Ziya, şÖs.!ler reis nnaviııi şef 
mühendis Emin Dizgin, muhasebe 
ıniidüru Nedim Üğut, vekaletten ya
pı işleri şehircilik şefi mühendis Hil 
mi Bautal, yapı işleri projeler kıs· 
ın1ı1da mimar Hüseyin Kare, su işle 

ri müh,.ndisi Rt>mzi Biran, Devlet 
demıryolları umum müdürli.ığü yol 
dairesi reis muavini mühendis Alaet 
tin Arısan, hareket dairesi reis mu· 
avini Cevat, posta telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünden zat işleri mü
dür vekili Osman Tuğcu'dan müte· 
şekki! muv<ıkblt bir idare heyeti 
teşkıl edilmiştir. 

idare Heyeti dün ilk toplantıla
rı nıyapmıştır. Kooperatifea za ola 
cakların müracaatları kabule U;tş· 

lanmıştır . Kooperatifin esas nizam
namesi tanzim edilmektedir . 

Muv<ıkkat İdare Ht>yeti , ilk ha· 
zırlıkl:ırın bitirdikten ve aza sayı.:ını 

tesbit ettikten sonra neticeyi bir ra
porla Vek2ld makamına ar zedecek 
ve bu nizamnamenin formalitesi ik
mal edilerek kooperatif " Nc1fia ev 
kooperatifı ,, adı altında rcsınen te. 
~ckkül l tıııi~ olac<.\klır . 

Bu münasebetle bu memleketler ı 
"bitaraflık11 siyaseti ve milletler cemi 

1 

yeti nizamnamesinin 16 ıncı madde· ! 
sinin fakültetifliği lthinde g~niş pro-1 
pı.ğandaya girişmişlerdir. Bu memle-I 
ketler diğı>r, ve bilhassa küçük, dt v· 
!etleri de Kopenhagda alınan karara 
iltihaka meylettirmeğe çalışmaktadır· 
liir. Milletler ceıpiyetinin Gospodin 1 

Bt·ke müşabih dtişmanları v~ Alman 
f •::.iz,ııiııin çırakları, küçük devlederi 
"oita(lık,, siyasetine temayiil ettir· 1 

mek hususunda var kuvvetlerile uğraş 
maktadırlar. Gospodin Bekin konsey 
toplantısı arifesinde bütün bal tık hav · 
zasiyle lskandinavya devletle1i pa- ı 
yitahtlarına yaptığı yorucu seyahalı 
boşuna değildir. Maamafih "Kopen
hagda ileri sürülen bu fikir,. Alman 
faşizminin İngiliz dost lan Çt!mber 
layn, Hılifaks ve diğerleri tarafından 
da hararetle tasvip edilmektedir. 
Yani, lsbındinavya devletleriyle ba· 

Zl diger devletler' faşist mütecviz· 
ler arzusu lngilterenin temeline 
gene bir bomba koymaga hazırlan
maktadır. 

Bu sebepten, gerek Kopenhang
konferansınm k.narian gerek iskan 
dinavya antantının "bitaraflık" hak
kındaki deklerasyonu bütün hakii 
sulh taraftarlarının şidddli tenkidine 
ugraınası, hiç şc;yanı hayret degil
dir. 

Gcı ek bitaraflık siyaseli, gaek 
milleti< r cemiyeti nizamnamesinin 
16 ncı maddesinin ifasını reddetme 
faşist mütecavizlere yapılan yeni bir 
müsamahadan başka Lir şey degil -
dir. 

Hakikaten, küçük devletler için 
"bitaraflık,, siyaseti derin l>ir hülya 
dır. Pratikte bu siyaset bu küçük 
memleketleri tanıamile faşist 
mütecavizl~rin emri altına sok· 
maktadır. Alman faşizminin hazır
lamakta bulunduğu h:ırpte Belçika 
Holhrıda, Danimarka ve diğer kü · 
çiik: devletlerin bitaraflığı muhafa· 
za edebileceklerini akla getirmek 
kadar safdilane hareket olamaz. E
sasen Alman faşizmi kendisinin isti 
lacu planlarını gizlememektedir. 

Hitlerin, Bclçikanın Heypen Mel 
meclisini, Danimarbnın Şilezviğiııi 
ve f:)kandinavy J memleketlerini "ü · 
çüncü impa.13toıluğ,1., iltihak ctru~ -

ği tahayyül ettiği malumdur. O, 
zamanda Belçikanın Kongo 
lekesiyle Hollandanırı lndüneıt; 
da istilayı düşünmektedir. ~e 
faşizmi bütün bu memleketle' 
di ajanlarını - casus, tahrip "'e, 
keleri bulundurmaktadır. 

Alman faşizminin " bii>~~ ı 
harp " hazırlığı pl.1.nlarında f~k' 
navya memleketleri gayet bıı) 

d 
,, 

oynamaktadır. Darbe alt.rı 11 

mirde Danimarka bulunın3~~ 
Çünkü bı C')fmleket erıak ii5~~ 
nü oyı.ıyacakur. l 

Alman f; ş : ~mi Dor" rıı'ı' 
Baltık ve Şimal denizlerini bir ; 
bir yol olması münasebetiyle b 
bir sevkülceyşi ehemiyeli haiı ~ ~ 
larını da zaptetmeği düşürı111e 

Alman faşizminin istilicıJ l:i' IG 

larında Norveç için muayyeıı Q 
tefrik edilmiş bulunmaktadır·/ 

- Gerisi üçüncü sahifede 
kü Alman faşizmi tonaj iti~ 
3 4 .. .. k' . . 1 t ıekt ı - uncu mev n ışga e 11 ) 

(Gerisi üçüncü sahifede 

lıı 

~ ~, 

ıl ltrt 
Tavukların yumort 

kabiliyetini nasıl e~ 
arttırıyorlar? 

Mayadan elde edilen an~\ 
(D) vitamini, Sovyetler B1

' ~t 
geniş tatbikat sahası l ul111.'i; 
Bu s ;nf', Sovyet endüstrisi, ıÇ~~ 
vitamini ilave edilmiş mübiıı~ 1 ~ 
da tıbbi balıkyağı verecektı'· ı 
kovadaki vitamin fabrik~5d1~ 
senesi zarfında (D) vitaınio1 rt.t~ 
milyon doz istihsal eyliyecc:kJı· .ı 

Bu fabrika, ayni zanı311 ~ 
vuklar için, ültraviyole şual99f 
geçirilmiş 18 milyon doı 11

\ 

hazırlıyac1ktır. Fılhi<ilca, 
1 

hayvanları arasında yapıları 1 

1 t. - d ··1 . ıe şU er ne ıcesın e, u travıyoı 
geçirilmiş mayalar, tavukliı'1~ 1 
ni ve yumurtlama kabiliyetır 
mühim surette arttırmaktad;~;~ ~µ 

Fabrika, halen, metab0 1 
·i, 

lüzumlu ·• B l" vitaminini delk 
b 

. ıı 
ca aşlarnıştır. Bu vitaını0 1111 

için, kalb faaliyetinin aııı 
çok faydalı olacaktır. 511~ 

Diğer taraftan, ma)'a_ \f~a 
"B 2" Flavina vitaminiı~ı~ 11c L 
ınası ve imal olunması ıçırı . ,ıe ıı 

• 1111 ~t 
vı faaliyet proğranu tartl~~iıı; t 
zırla'lmıştır. Yakındı tatb1 ~ıır r.. 

1 
ca •ıı 

sın da çalışılmağ.ı başlan" ,, ) ı~ 
··ıe' t 

vitamin, mah'.iın oldu~u LJ i,~ ~r,'.~ 
yavaş büyüyen çocuklıı' çf "! 

1 rııı '>a 
faydalı olduğu gibi, saç <' 

1 i~ J 

sına da yaramaktadır. ~ 
~ it ki 

120 yaşından so11r ~~'~ 
çıkarıyor! • ~ı 

a~ a 
Yugoslavyada Kaıne_n> / ~ \ 

yünde 120 yaşındakı l.Jır ,!> , ~ı 
blh 'ı. 

yeniden dişleri çıkmağil ~· ~~ ~ ~ 
Plen Musleyeviç isminde 

1 
J' ~ 

- · ı·k .h - derece •( ~cı yırmı ı ı lıyar son . 1
' 

.. k isıne ,, ' 
ve k.oyden kasaSada 1 ~~ıe'I ~ı · 
yaya olarak gidip gelme 

1Yı 
d'" ..;e S 

yar, fakir bir köy~ü -ur r'~~t sil 
hayatı böyle geçnu~ttr· .. I''' c .1 goı 1~~ 
neşelidir. Bu yaşta bı e . ., 11 1ı~· 1 ~ 
yet iyi görmektedir ve 

1
' ~ ~ıı 

rindedir. ·Jtlı Jllı;ı 
120 lik ihtiyarın yer>' r} ~I\ 

çıkmaya başlaması Jah
3 

of 

j'i!~l)'rH;.1ğma ddil .S") 
1~ 

- .#fi~.., 



... ..,.. 
~ 

~.arn üzeri 
ı. 

~llıı~ . . 
~ ~• yırmı 

el ölm·· t ·· il uş u. 

Bir 

t~ı: s~\Iİştikleri 
nı iilnlcr geçirdikleri sevgili 
· " 0Jasına girebilmek cesa. 
r\ atlık kendinde buluyordu. 
vııurı k ~k .. okusunu tekrar duymak, 
y~~nlerine ait ateşli mektup. 
~ ıden okumak ve maziyi bi· 

~t~; Yaşamak istiyordu. 
~r a at, bütün mektuplarını u· 
~ckmeccde saklardı. Osman 

~;'İnce bu küçük çekmeceyi 

1 :u. Çekmecede bir sürü 
Yord crnet demet bağ'anmış 
le, 11

• Mektupların üstünde şu 
-aa vardı : 

ltıa llııın Anadoluda yken" "Bü · 
~t~cvralara gittiği zaman ilah,. 
'Q a .. 3!1n yanında da karısının 
t •Vınçl . . d ( . . ipi erını, ısıta el ennı ve 
tıı.:'rıı günii güııüne kaydettiği 

/ Oıın kapı, defteri vardı. 
an defteri almak için elini 

a k· 
ıitf k ağıtların arasından sarı 

d aptı. Bu zarf şişkin ve 

~ ~~· ~Çerisi her halde mektup· 
~Uıdi. 

bir ırı .. Yapıştırılacak yer.i.ııe kır 
~tı ltıtıhür basılmıştı. Ustünde 

!ılı i~~n el yazısı ile şu cümle 
~ · Ôlümünden sonra sevgi· 
t~ aşırn Sema hata verilmek ü · 

~\ı 
kı~~ ısının sağlığında onun hiçbir 

'•k dU~u açmazdı. Şimdi içine bir 
lltt•• 

t~ler~ u Bu sarı zarfı açıp i 
~tın 1 okumak istıyordu. 
~ a~t trı rniihürlü zarfı telaşlı tc 

~ek~· 
ld1• D~Plar l,ir erkek tarafından 

' lllt t • .. 1 1 1 · anesı şoy e laş ıyor· 

~a 
1 Pınırc d" v. 

Sır 
Melahatın ev. 

rakı arasında bana 

ait kırmızı mühür

lii bir zarf çıktı mı 

acaba? 
Bu sual Üzt·riııc O.smnn ~a.ş1la-

dı: 

- E ... Evet.. 
- O zarf nerc<lr'? 

- Yaktım. 

Semahat kckclcycrl'k: 
-- N:! hakla yakıyo rsunuz? Di· 

ye IJağırdı. 
- Ne hakla mı? Basbayağı. 
-- Mektuplar ban,ı aitti. Uir lü 

tufkarhk olmak üzere onları saklı . 

yordu. 
Semahat o~manın büsbütün of 

alladığmı görünce izah ı tti: 
-- Ah, demek Melahat size an

latmadı. Zavallı Melahat. Sırrımı ne 
kadc;r iyi sa:damış drmek. Mamafıh 
size anlat.ııalıydı doğı usu .. 

- Ne .. Ne .. Neyi? .. 
Biliyoı l)tınuı ki, kocamdan ayı ıl· 

~ıak üzere idinı. Mc:ktupların evim
de bulunmcl!-ıını ıııalıı.111 lu gördüm. 
Onları getirdim buraya Me alıat işi 
biliyon.Ju. Zatt'n dtinyada <mndan 
ba~ka d • iyi biı doslu.ıı yo~ tu. 

- Ne.frrı Lalı~l·ltıgiııizi aıılamı· 

yorum: 
- A, bilrniyoı musunuz? Hani 

!)ize her zaınan bir arkadaşınız 

gelirdi ya .. 
- Evet, Adııaıı . fşte cnunla ev· 

leni yorum. Ş mdi yanına gi.Jece~İoı. 
Semahat nyağ;ı kalktı. 

Osman: 
- Gidiyormusunuz, giı 1iyornıu· 

süııuz? Di} e sordu. 
- Evet, Adn~ııın yanınJ gide 

ııtıı asına sev ıgım .. 
nu ~ : Adnan. 1 

ıııız k h ' 

ceğiır. Yarın bckilyoıdu heni ama 
•: sbpı iz yarıacağım ona .. ilana yazdı. 

ğı mektupları da berab:r okuyacı1k 
tık ... 

hat a}'ı o uyunca em ... n her· 
cı,ıı ıt!adı. Karısı hastayken Ad 
lıııuc~nc çek sık geliyordu. Ba· 
lıı arısının yanında yalnız da 

ot~~ tarnanlar olurdu. Adnan 

0~ Vakte kadar kaı ısile be· 
"ak'Ut~rdu. Osman odaya gir 
b ıt ık • . 1 d 
c~rıl ı ı su.sar ar ı. 

}~1 arı düşününce elındeki mek 

~~lı tıını }'eı e attı. Par desüsünii 
~itrıı alıp sokağa fırladı. Ve bir 
11. atlıya k k ı·· · · B·· ,~~s I ta ·u u ıe gıttı. u-

llıakı ar dolu idi ve herkes oyun 
&1, ~ .~ rne~gu ldü. 
~Hı Oşede oturan bir guruba 
'dıı. vdnan onların arasında idi. 
Luı;ı kc konuşma sırasında fırsa · 

d.tı r,~a ça Adnana hakaretamiz 
~ ... c 1 ınakta:ı g ·ri durmadı. 

ııı do ·· ı \ı nunce karısı ın ne ka<lar 
r~ iltsa h k Lir epsini orta} a çı atıp 
~I Cr p 
l\~t .. , arçaladı, sobaya ~ıı. Bu 

Saba~ı:c~ini biraz~ yatış~ırııı.i~ti. 
~~ F' · }'ın uyandıgı vakıt bırdz 

t~I akat karısının ilıandı bir 
"' 

1tıd "'kak ~.n çıkmıyordu. Adnan 
~arı I oldüriilındiydi ki bu çir-

ı ışı Unutabilsin .. 

~,.. ı;.*• 
~ •Un~( 

ercy Un serseri serseri dolaş-
ij'lii e &İtti ise duraıııaJı. Ak-

~t ~cl~~rg~n ve bitkin bir lıaldc 
cıtı, '· Kapıdan girer girmez 

J• ..... ~ 

liyO ır Saattir ~izi oİr oayan 
S~ı ı <ledi 
S onda b k 
Cıtıah e liycn .)emahattı. 

1'~atlc" ad~· karısı öldiiğü sıralar da 
~ ı ı ır Ilı tılatıı: 1( ıraz konuştular. K.ı· 
a d OCJ~tııa bri'ı <•..;tığı bo 

tı ıtvasını k 
t\'le azaıımış, şimdi ye 

llccck . B 
llt" ınış, unları anlattık 

"Ut ~IJ 

- Şey. Dinleyin .. rfayır .. Şey .... 
Osman söziinün soıııınıı gı-lircınedi 

bitmişti. Uu mcsl•le onu, k<tmının 

ölümünden daha ço'' du<laklan 
titriyordu. Sanki birJen ihtiyarla · 
rıııştı. 

S•..:ınahat ona dikkat etmiyordu 
1 lıilc .. Eldiv.:nleıiııi giydı ve bir çocuk 

~ibi zıplıya zıplıya nıı· ıd lvcnlcrden 
indi . 

Daima en biiylik filmleri göslt:ren 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşaın 

Fevkalade gala rııii·mnıen·:si 

olarak mev:sinıin eıı ıııiikt ııımel 

en ndıs ve lıarik tılade lıir nıevzıı 

çerçevesi d<tlıilindı· ce ıı·yaıı 

ede-n .ş;ıheserlcıin eıı glilf·li 

F ransızcd söı.lii biiyük :-.iiper filmi 
tc1 kdim diyor. 

Bir Troyka kaı<t:;ı~ın doğurduğu 
bir st-vgi, l .ir kaza V•! bir 

m ılıku·ııiyd, Troykada başlıyaıı 
; ~!·, Troykada lıiter. 

1 
1 
ı ~~~N"~~I~~·~; rolkrindc: 1 

CHARLE V ANELE 
JENN'ı7 HOL.TH 

gibi ı·m -;al:.iz arfüleı vardır. 

Dikkat Dıkk.ıt : 
Ui'feıı yerlerin erkcıı temini. 

9773 

Sovyet matbuatına 
Göre 

- İkinci sahifeden artan 

lunan Norveç hesabına kendi filosun:.: 
doldurnınk hülyasını çoktan gütmek 
tedir. Alman faşistleri ayni zamanda 
Norveçtrn balık kereste. aliminyom 
ve diğer mevaddı ipticfaiyeyi almağı 

düşünmekte ve bilhassa İsveçi~, yüz. 
de sekseni Almanyaya ihraç edilen 
ham madenine göz dikmekttdirler. 
Almanya fsveçtt'n köy mrıhsüllerini 
de hararetli lıir surette idhal etmek~ 
tedir 1sveçin askeri fobrikalarının 
va bilhassa lıisse senedbi kurupp 
tarafından tedricen satın alınmakta 

olan Bofors fabrikalarıııında Alınan· 
ya için bü}ük bir ehemmiytli var 
dır. 

İskandivnavya antdntı memlt ket 
IP.tİ} le Kopenhag konferansına i~ti· 

rak eden d~vletler ve diğer kiic;iik 
memleketler, bitaraflık siyasetiyle 
ve milletler cemiyeti nizamn ame~i

nin 16 ıncı maddesini reddetmekle 
kendilerini faşist mütecavizlNin taar. 
ruzundan garanti altında bulundur· 
mak mümkün olacağına kerıailerini 
ve diğerlerini temin. dmeğe çalış

maları beyhudedir. Maaıııafıh buna 
"bitaıaftık,, siyaı;r·ti v11zilı ı inin ken
dileri de az e·nirı..füJ, r. 

"Bit;.r,,flık,, siyaseti ve milletler 
cenıİ)'eti ııiıamnanıe.:-inin 16 ıncı ., 
maddesini, yarıi k.ıllektif müdafaayı , 
rrd, foşisl ıniİlt'cavizl~r merıafiiııe o l 
millellı·r ~cmiyetirıi ~a rsrna ve yık· 1 

ma siyaseti demektir. Böyle :ıi r si· 
yaset İse yeni bil' cihan harbini tt's· 

ri ve patl<ttma siy:ısetidir,, 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~ınında çalışa
cak iki rnürettip alaca
ğız. İdarehanemize rnü
racaat. 

İpekçilik devlet 
kontrolüne alınacak 

- Birinci sahifeden artan -

beş yılda bir ipek böcekçiliği ensti· 
tliı;lirıde açılacak kurslara devam ve 
burada imtihan vermeleri mecburi 
olacaktır .. Tohumlar. Ziraat Vekale· 
tince tayin edilecek şekil ve vasat
larda: müstakil ve fenni vasıtaları 
muhtevi bir tohıım evinde yetiştiri· 
lecektir. 

Tohum. Pastör (kes<?) usullinden 
başka şekilde yetiştirilemeyecektir. 
Yetiştiriciler. her yıl en az 1000 
ons (bir ons 25 gramdır) tohum ye· 
tiştirmiye mccburdurl .. r. Fevkalade 
hallerde Ziraat Vekaleti bu müdde· 
ti uzatabileceklir. 

Tohumluk koza yetiştirmek üze· 
re tohum dağıtc:ıcak olan yetiştirici· 
ler, dağılacakları tohumun nevini 
mikdarını, çıkacak böceğin nerede 
ve kimin tarafından beslenı:ıceğini.bir 
beyanname ile mıntakadaki müessese 
mlidürlüğCine bildirecektir. Tohumluk 
böcek, ancak nizamnamedeki şart. 
lara göre beslenebilecektir. Bur.ları 
beslemek istiyenler her sene ıpek 
böcekçiliği mı'..iesseseleri nin tavsiye 
si dairesınde böcekliklerinde fenni 
t€ınizlik yap~caklardır. l laslal ık çı· 

kan böceklıklerden tohum alınması 
yasaktır: 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden: 

Müc:sses~ Hayvanatının bir st·nc· 
lik yem ihtiyacı olan ns- 1 so bin 
kilo yulafın bı:her kilosu beş bu 
çuk kuıu~ muhammen bedel ile ve 
kapalı zarf usulilc 2 l ı0ı938 tarihin. 
t!en itibaren onbeş gün müdJetle 
rnunakasaya çıkarılmıştır. 

ihalesi beş teşrini evvel 938 çar. 
şomba giinij saat on dörtc yapıla 

caktır. 

Ternimıtı ınuvakkatas ı {618) lira 
(75) kuruştur. lsteklıl ·~ rin mezkur 
gun~vc saattcs hara merkczindrki 
komisyon mahsusuna rniiracaat et· 
nwler iları olunur. 9788 

25-28-1 -4 

Halk evi Başkaıılığından : 
Eyluliin 26 ncı pazartesi giinii saat '.W de Ev bahçesinde (Hav<t y~g. 

murhı olduğu l<ıkJinfr salonda) Dil bayraıııı töreni ve·; 

2.:s inci çarşamba gii·ıii avni s.:ıa tlr, bü} iik Türk Anıiralı Barbaros 
H ıyrcttin için bir i ıtif 11 ya 11 1a ;1~ındln lırı 1 kıını zııı bıı törcnlt!rt! serbest· 
çe gircı)ileceklcri ilaıı o!unıır. ,, 9784 

26 EylQI 938 pazartesi günU Halkevr Bahçesinde (*] 
yapatacak Dil gecesi proğramı 

S.ı<.t (20) d erı itiharerı : 

1 - L.tikfal mar~ı (Ev oı kestrasiyl,·) 
'l. - Söyle ı (Rnsim Gi>knı·I tar~{ıııdaıı) 
3 - Ma r;ı_ (Ev ork strasiyle) 
4 -- Şii r ( t'alt'b: Hat İci! Akyaı tarafın lan) 
5 - Müzik : ı Sıt kı Avcı ve a rkaoaşln rı l.ıı af ıııdaıı) 

A) Bir gemim var aııı~ıı. 
U) Halebc v:ırdıııı. 

C ) Yıldız. 
Ç) Mt!ınoş. 

Ü) Davraa kır alım d ,ı v r rıııı. 
E) Avgt:lin. 

6 - Kur u l t ~y ıııür~ı (Ev barıdcı~u jle) 

SON 

[*] Hava yağmurlu olursa ev salonunda yapılacak. 

28 Eyini 930 çarsamba gUnü Türl< Basamirah Barbarosun 
Amiral Andr_ya Ooryaya karşı kazandlğı Büyük Preveze 
Deniz muharebesinin 400 ün:>Ü yıldönUmU mUnasebe

betıyle Halkf"Vİ Beilcesinda (*) yapılacak 
törene ait proğram 

Söal {20) den itibaren : 
l f ~tiklal ıııa r~ı (Ev orkestrasiyle) 
"2 - L3a r ba ı n!i tııı hı:ıvat: ve Prevezı' Deııiı. ııııı !ı.u l·lw.si 

:iÖ)'İt v (HaJi Ö\'.tn tarafın iarı) 
lıakkındd 

( 10 cbkika diıılenrne) 

3 - Miizik (Ev Ot Leslı a:s•yle) 
A) Baı kaı ol ... 
13) D.ı11kıl.ır lan ık ı pırça (:i tkL.ı T.ır ve t ılcb c~ i t.trcıfınd.ııı) 
C) Ma\'İlun,t 

4 Gemıt:ik·r ~ıir. : Eni!ı Bdıiçkn (1 lr\ıııil S.ılilı A:.) .ılı 
f ındaıı 

5 - Miizık : 

• 

A) Bt>ş dd111l.ıdan ikı p.ırça : Ulvi Cc.ııaldcn (Nıııi Ardı\ t ıı .ıfın lan) 
U) B.ılıriyc ıınr~ı (Ev lıando.su ılı') 

(3 O N) 

· · rı l!av.ı )'.:tym il lu UIUI Dil UY &ülUnumlcJ ydp1la1;ak. 

Sahife J 
~~!!'!'!!"!"!!'!!!~=-:~·~ 

Pek Yakında .... Pek Yakında .... Pek Yakında .... 
1938 - 193~ Sioem1 m~vsimine Başlayacak olan 

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANET MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NİN 
En güzel Romanlar Kadar Cazip - En Hakiki vak'alar kadar dogru 

ve dinleyicilerin rııhlarırıa gıda verecek 

? ? • • 
--------------------------.-.-----------

Şaheseriyle Kapularını açacağını Sayın mii~.tcrilcrine Arz9ler. 

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

9765 

------------------ ------------·---------------------------

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 

a partımanında 
yanında 

Hastalarını hrrgün sabahtan akşama kadar kabul eder . 17- 26 9714 

-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

IRMAK HAMAMI 
Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Liilfi ~lçuk 

Tatlı suyu ile ıne~hur Irmak Hdmarnını aı;tım . Sayın müşterilerimin 
sıhhat vt• istirahatlerini göz önünde bulundurarak biitün malzt-ıııeyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yeı·leri 
ilave et tim . 

Konfor , uc:ızluk 9779 
3 

-------------------------------·------~~--~------------

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
---·--- .... - --· 

Avukatlık Kanunu 
1'.11111111 \ ıı.:; }il'} "ulı11L l•Jıı/11 : .:!;' fı/ /'J'J:: 

\ı·~ır {fllllıl : 1 I • I 111 fö 

- Dünden arta11 -

Hukuk ve Ceza Mctlıkcıneleıi Usulii Kanunlarıııın avJkatlarl.ı m:i.J ıfı · 
lcrt~ taalluk e<lı n hiikünılni mahfuzdur. 

Ma<lde 24 - Avukatlar, mesleğin vekaı Vı! haysiyt~tilc telifi mümkün 
olıııayaıı lıt-r ıiirlü lı ,ı ve hart'ketten içtinap etııı ~ k. valife v~ s::tlahiyetleri· 
ni adalet ic ıp!arı•ıa uygun olardk ii ı ve istirnıl eylemek rn ~cbu r iyetinJc
Jirler. 

25 - A\lıkatlar, kendilerine tevdi olunan Vt)a vazifulcri dolayısilc 
muttali oldu1<1.ırı ahvrıl ve hu~usalı h.!r ne su. el w. sebeble olursa olsun 
ifşa etıı.t•kteıı nıemıııı hırlar. 

Avukalla:ııı birinci fıkra.fa razılı !ıu:.u:ılaı hakkın la ~ahidlik ede
Lilınd r- ri i~ scthihiııio muvafdkatini almış olmalarına bağlıdır. 

Maddr- 26 - Avukat, kendisine tekıif olunan i~i hıç bir scbeb be
yanına ıhecbur olmaksızın reıldc:de .>ilir. Re.! halin le keyfıyetin İş sahibi. 
ne gecikme len bildıril mesi meclıurJur. 

Teklifı iki avukat t ııafırı.iıi re !dolun ııı kimse k .: ıhiİsİn t! bir avıı· 

kal layiııini baro reisinde istiyebilir. 
Baro reisi larafın<lan tayin t•<Hleu avubt i~i ücrcl ınuk.:ı ',iliıı le l-t· 

kibe nıt'cburdur. 
Madde 27 - Avu\:at, kendisine y.ıµılan tc~lifı : 
A) Yolsuz veya lı -1ksı.1. göı lir veya soıırııdan yobuz wya haksız 

olduğrına kanaat gelim .se, 
8) Aynı işte ıneııf.ıatı zıd bir liıafa avukatiık et ııiş wya rey ver 

miş olursa, 
C) İ~te ~vvelce hakim, hakem, ıııiid<l ı iuınumi ve' a ııı ::ııı ur !)ıfc1tilc 

el koymuş lııılurııırsa. 
Recldetme.ğ'c meclıuı dıır. 
Bu nıecbıııiye l avukatların şcrikleıİnt' de şamildir. 
MadJe 2S Avukat, kendisine tev,Ji o!ıııı.ııı evrakı vr.kalt'liıı lıi -

lanıınd:ın itiudreıı ii ç sene müddetle rnuhafaza>•a mecburdur. Şu kadar ki 
l'Vrakın ger l nlırılllli:il müvekkile }'3ZI ile l:.ıldirılınİ~ ol<lıığıı lı,ıller.Je IIIU· 

haf.tza ın eclıııriyeti tebliğ tarihincl ı-n üç ay i inde nıhayc ~ bulur. 
Avukat, iicreti ödeıımekdikçt', evrakı iad~y .. ııı ccbur de~ildir. 
f\1addt• 2lJ - Mlivckkıl t.ırafıncbıı avııkal aleyhine dernıe) an cJilc

cck akiJdeıı dogan zarar ve ziyan iddiaları bl·ş scnı·lik ıniinıra zanıaııa 

(Sonu Vır) 
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Adana Bo:·sası Muameleleri 
-~~~~~~~~~--:':"':"':":'l":':":l',..."'"'r.~----·~,...~~~,...~~--

PAMUK ve KOZA 
-----------:--- Kilo Fiati 

CINSı En az En çok Sa tı lan miktar 

--- - _ ıc. s. A. ' K i lo 

------~ 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parla!l;ı • 27 ___ -

~~-- ----Piyasa temizi ,. 
iane 1 

------ - --------;---- ----
iane 2 

Klevlant 29 \36.5-0 - --
~~~~~~~~~~-· 

Ekspres 

YAPACI 

, __ Y_e_rl_i .....,.,"Y~em,-----lik_,,'°'• ,------- _-_-_-_-_-_- _-
11
- ~ ~ ı - :: 

,. "Tohumluk,. 

:-ı U B U B A T 
-----,---,,..-,-----· . --·-- -- -----

' u':'day Kılıns ___ _ -. _ -- ---- ı - -------
" Yerli _ _ _ 

Men tane 
" 

- ____ , ______ . 
Arpa 

--------

UN 

1 
1 

~ ö t yıldız Salih _ı ___ _ 

uç ,, " '- ----· _E -~ - Dört yıldız Doğruluk 1 _ 

I~-;; -Ü~ . .. .. ı 
:§ ~ Sımıt " _ ___ _ 
~ B.1

1 

~k· ıt yıldız Cumhuri)l_et _ __ 1

1 

___ _ 
• - UÇ n ,, 

------ ---
Hazır 1 ~ ' 74 ı_L;,:":.::;":.,.__-,-------- / 1 - - -------14 -- 153 f<ay i \ m3ı k so-14 
1. Teşr_in_V_a_. ___ - rr?.nk ( F ••ıı ,., -) - 3 ı· , ıs 
2 Kiınun ,. 1 4 ' 63 -sıe;ı~a ( İngiliz ) ::-- 6 -, C4 
Hint hazır -3- 1 80 ooıa r ( Amerika ) ı 25 

-f-~~vyo_r_k _ _____ I 8 - 1 00 Frank ( İsv içre ) ~00 00 
·-~--~~~~~~,...~~~:.....-:;.~~~~~--~~ ... ~ ... ~-· 

Kumbarct~ birf ı 
1 

T lıRK 1)1! 
C\IMHll RNETI 

ZIRAAnBANKASI 
-

i-N C EL i K 
Kadın Ve Erkek Berber Salonu 

25 sendik bir mü t ssesedir. KullanmaktJ olduğu Qfl d ül e 
makineleri, lstanbul Belediyesiııce kabul ve dür· 

yaca tanırım iŞ en son icadlardır. 8 u harlı ve e 1 ek-

t r iksi z makinelerle. Fiyat 2 liraya. 
indirilmıştir. Pek yakında İstaobuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işlerj J ah~ muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak kar~ı~ınJa 
15-15 9725 _____ ,....,....,.... ___ ,.... ____ -------·----· 

Dikkat 

ş 

ı 

k 
UCUZ 

s 
a 
"' g 
l 
a 
m 
•• 
Om er 

,,Ateş ,, Geliyor 
Sobaları 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Yakında 

Yalınız 

Başeğmez 
Ticarethanesi ııde bulacak.sınız 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

'J490 67 

19· 

BELEDİYE iLANLARI 

1 - Sebze Pazarında yaptırılacak olan sundurma inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1735,54 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 130,16 liradır. 
4 - ihalesi birinci Teşrinin 10 uncu Pazartesi günü saat ondı 

diye encümeninde yapılacaktır. • 
5 - Şartname, keşif ve projeleri Belediye fen işleri Müdiirlut 

dir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte (ltl 

encümenine müracaatları ilan olunur. 9787 

T ürkkuşu genel 
direktörlüğünden: 

Türkkuşu teşkilatında motörlü 
vt molörsüz tayyareler üzerinde öğ 

1 retmen olarak çalışmak maksadile 
yctiştirilecekl 7 gence ihtiyaç Vi\r· 
dır. Aranan bellibaşlı şartlar şun 

!ardır: 

1 - Türk(soyundan)olmak 
'.t - iyi hal ve şöhret sahibi bu· 

lunmak . 
3 - Sağlık durumu tayyareci oJ. 

mağa elverişli olmak. 
4 · Boyu 1,58 den aşağı olma 

mak. 
5 En az liserıin onuncu sınıfını 

1 bitirmiş olmak. 

C. H. P. Seyhan il 
kurul Başkanlığırıd• 

1 - Adananın Mirzaç~' ti 
hallesinde yapılacak Kcrr, 
'binası inşaatı (3162) lira ( 

1 

ke~if bedeli ile açık eksiltın' l' 
karılmıştır. •

1 
2 - Eksiltme 29 Eyi~ 

perşembe günü saat (16) ~ 
nada Parti binasında yapıl• 

3 - İsteyenlerin keşif :~ 
görmek için Parti başkaohğ 
racaat eylemeleri guektir· 

611 
4 - Taliplerin (237) 11 

kuruş muvakkat teminat .. (c 

b . ehlıl ve u ·nşaatı yapmaya • 

,--·------------,\ 

6 . En az 18, en çok 22 yaşın
olmak. 

7 • iki vesika fotoğrafı ibraz et 
mek. 

Öğretmen ramzedi olmak üzere 
alınacak gençlerden Türkkuşu teşki. 
!atında tııçuculuk öğrenmiş bulunan 
planörcülük B veya C brövele ile 
işe başladıkları tarihten, hiç uçma
mış bulunanlara da planörcülük B 
brövesi aldıkları tarihten itibaren 

duğ unadair Nafia müJürlU 
alınmış vesikasile ticaret ''1 1\ 
odasında ka)ıtlı bulundoğU'.J 'J 
makbuz göstermesi mecb

0'9 ~t 
16-21-25-29 

Çukurova h~'' t4 

Direktörlüğiill0 TÜRKSÖZÜ 

Mütenevvi renkli 

her tiirlii tab işlerini zi 

ançak Türksözünün ol o 

malik makinalarında 

yaptırabi l i rsin iz. 

Eserlerinizi Türk 

söıü matbaasında ba•
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~ti• ıııek istiyo".ı 

nız kitapiarınızı 1 ürk· 

sözünün mücellithane· 

~i nde ya O.tırınız. Nefis 

j Gazetecilik\ 

1 l LAN 
i 

* 

'f A B 

K 1 TAP 
* 

C 1 L D 
" 

b iı cild, renkli ve zaı 

hir k.pak bölgede an 
cak Tiirksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced
v~ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

lıir zamanda en nefis 
lıir şekilde en zarif hu 
ruf alla Türksözünde ) a 
pılır . 

Tür .. sözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabe<ler. 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Re ika ecep Tüınerkan 
H er gün 9 d.rn 12 ye kadar yeni talebe kayJrna başlr<lığını ve en 

sonmodellerl e atölye kısmını da fJ 1liy ete geçirdiğini bildirir. 

( Yıırd : Kızı l ay caddesinde istıklal Okulu 
G. A. 13 9691 karşısındadır.) 

:......----~----~--~--~·--~~-------------
Milli Mensucat Fabrika'>ı Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istıhlak vergisinin tenzili hasebile 19 Ağus· 
tos 1938 tarıh v~ 39SO sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar!. 
kabotlarımızın satıla< ağını ilan ed eriz. 

Şaj'kalı 

• .. 
.. 

Arslanlı ,,. 

Tip 6 

• 
" 
" 
.. 

6 
5 
5 
2 

Genişlik 

8.5 
90 
IS5 
90 
90 

Cm. 

" 
" 
" 
" 

Top 

36 Metre 
36 • 
36 

" 
36 

" 
36 .. 

Kuruş 

670 
700 
697 
728 
729 

1 Yu:-amlaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 0/0 2 

lanı y .ıpılır. 

3 Tip 2 bezin balyası(20) lop tip 5 ve 6 bezin balyası (:!5 
toptur. 

-1 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 -Sipariş kabulu ve sevki fal:rikaımzın ı ı Mayıs 938 

tıi.'ııllı 6 
tarihli lemin 
9"101 

.. ı 

Müessese ihtiyacı ıçıP ~ 

I 87 bin kilo yulafla 5 bin ~~J 
ya teklif edilen fiatlar h9 

1 1 
nizamname mucibince yatmak, y:!· \ görülemediğinden açık clcS' 
mek ve giyim masrafları Türkkuşuna gün uzatılmıştır. f 1.' •ld 
ait olm~k üzere ayda lise 10 tahsili Yulafın belı~r kilosunu~ 1 "'Cu 
ni görmüşlere 25, liseyi bitirmiş o- men kıymeti 3,25 ve arrıı1I' ~~~nı 
lanldra 30 lira ücret verilecektir. kuruş olu;> muvakklt teıııı ~ ~ 

Gelec k seneler içinde uçuculuk liradır. , ı..,~ 
kudrdleriniıı artış derecelerine göre ihalesi :S 10'938 Pat·•r

1
•1 k.: 

d" '• 
görec~kleri zamlar husu~i bir talimatla saat 15 te Ceyhan Brlt' · 

tcsbit edilmiş bulunmaktadır. \ nunda yapılacaktır. 
ı ar-' 

l üı kkuşuoa bu suretle seçilecek- r Şartnamesi her gıin 1 •') 

inin öğretmen muavini oluncaya ka sebrsinde görülebilir ve ıs•' 
dar, normal olarak beş sene evlen· verilir. ~ 
memeyi ve hususi bir taahhütna ı.e Eksiltmeye iştirak cını;, 
yi imza ederek Tür kkuşunun verece !erin 2490 sayılı kanunun ,< 

'k ği vazifeleri on sene müddetle ğör- maddelerinde yazılı vesaı i 
meyi kabul ve taahhüt etm.,si şart· veznesine yatıracakları tet11

1 ~ 
tır. buzlar iyle birlikte belli giin 

Bu hususlar hakkında fazla taf· 
1 

ta komisyona gelmel<ri · 
silat almak istiyenler Tüıkku)u lalim 
terbiye bürosu direktörlüğüne dog- 1 

rudan doğruya şah~en veya yazı ile --------- jı' 
seyhan Küıtür V müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine cumhuriyet 
bayramına kadar devam olunacağın 
dan müracaatların bu tarihe kadar 
yapılması şarttır. 

6 - 11 16-21-25- 1-6-12-18 
-25 9716 

Halkevi başkanlığın

dan: 

Gösteril komitesinde açık bulu
nan üç üyelik için 5 101938 çarşan· 
ba günü seçim yapılacağından bu 
şubeye kayıtlı üyelerin o gün saat 
17,30 da Halkevine.gelnıeleri ilan 
olunur. 9785 

törlüğünden: 
ıı:oi' 

Adana Naınıkkeınal 1 r 
da 894 lira 13 kuruş bed~ 1

11~ 
iki der sa ne inşa tının yaP1 

P ıııı' · 
senesi 1 nci Teşrin 7 inci -~~i ff 
nü saat 11 de Vılayet D'.'.ıe'ı 

' meninde ihale edilmek 0 

eksiltmeye konulmuştur; ~ur 

isteklilerin 51 lira 1ıO·ı:tt 
teminat makbuzu ile ~ir~ c~I 
gün ve saatinde Daiırı 1 "tP/ 

şat .,ı 
, haıır bulunmaları v~ .. de" 

keşifııamesini gcirmek ıçıo tlıl 
Kültür Dairesine mürac

33 

olunur. 
25-28-2 5 

Adana Erkek öğıetmen ı 
1 

Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuzun talebe ihtiyacı için 
250 ıakııı1 elbise dikimi 15 gün 
miiddetle eksiltmeye koııulmu~tır. 
Kati ihalesi 4, 1 O 938 de Salı günü 
saat on dörtte Kültür Direktörlü· 
ğünde yapılacaktır. isteklilerin şera· 
ili anlam3k ve numune}'i gi:irmek 
üzere her gün Okııl idaresine ve 
ihale günü de teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları ilan 
olunur. 

)') ·- '.!-5 - 30 'Ji69 

1 

22 - 25 2.'l 

. rJ 
. (ll~Jı 

Umumi neşrıyat .• I iİ 
Macid GuÇ ~ 

ıııa' - cııJ 
Adana Tüık;c•ıO 


