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0dı 4merika reisicümhuru Hitlere dün itidal 
tavsiyesinde bulundu 

il ıı li 
~~ . İtler Çekoslovakyadan,istihkimla-
·~ tıle, nüfusile Südet mıntakasını istiyor 
ill 

l'~nsiz başvekili ve hariciye nazırı londraya 1 

gılti~ müzakereler yapıldı, geriye dönüldü 

a a 

beraber anlaşma ümidleri zayıf değildir 

bn.ııyanın 
~tekıeri 
lltnşuyor i 

1 
1 

ı 
NEVZAD OÜVEN ! 

t;) lln.13, l!JJ!) daubcı·i cıı kor- 1 
.ı kulu JTUnlerini ,.a .... ıvor. ~iın· .... <l' ~ • . • . 
1 h, ı~·e kadar harp tehlike•ini 
'> "' b' ~ •l<lu •r çok beynelmilel hadise- 1 
•o~. · F '- • 
~"'lu lı. n,.at Avrupanm etekleri 1 

.. 'ı.ııııı ı lld:ır hiç bir z:ıman .. ıc~c ı 
.•ı·u, ı/ delıilcli. BugUn, butun dunya 
~ Çı' •r korku içinde bir knç ağız-

"• •cak .. b' k k f ce~i sozu . ır aç n tının 
k-., kararı bekliyor . Bu söz ve . •r ' 
hti ••anlığın '" bugunkıı me-

·lti, ." llıukndderalını tavin ede-, , I t J 

"<!in b·"_en kurtuluş için beslenilen 
''•tik sebebi ele bu nokta

lı· 
,,,,'~ \Uphc _vok ki. gelip kapıla-

avan b h . '• h ' •n u dcfoki arp . şic!-
. •ht• •nharlık itibnrile in,anl:ırın 
'' !ırnd· . . . ı ~ '• ı~ • kadar ra>tgelnıcdığı 
.. .,. '•de 1 k B k b. 

ıko.ı o aca tır . uyu ır 

ı ) g. ı llıuhnrririn dedigi gibi bu 
" •ç•nk· k "'~ 1 cdar devam ettiği tak-
1~ Unv 

•ı·a '• ,\Uzundc canlı mahlukun 
laı:•gı~a \Üphc etmemelidir . 
·~" •ki ki,; bile butun dun-

s;i,ı". Yalnız. knlm:ığn razı oln· 
ıı·ı11. "I, \ nk11 h 1 o 11Urmegc çnlı~acaktır . 

n ~U .""P tekniğinin \'C silahla
\_ ~•k 1:\• .'·apmaga kafi olduiıunu 

4 " a bT · h t· hu 1 •yoruz. Bına.nna.ley bu 
' ~ Uk b· f . 1· "ar . ır acıanın me5u ıye-

' ' a\lnın . • d b' LJ r ırı,n ıçın e ır::ı.z a• ıse ını 
lı nın k b l t · · - · k -u@'U 3. u e n11yecegı aşı ar-

ı,, ılu" •nillctleri idare eden in-
llcl nk -., o 10 U,..haı·bin kan ve çaınuru '" . ,,'.\. ,
1
1 Lir •L San nesle mcn-.upturlar . 

'ı •arb· .\''cc . ı n ınsanları nereve -.;U· 

~, "•ka~'•i. PckAla bil mckledi..Jer. 
'•li dııter larafbn b:ı;;kn bir 

·~'li 'h <ıklı-.Jinıden de Ustun bir 
.,,,l\o,1, ''•ba k:ıtmak lazımdıı-. 

" . on l J JI, 111\t - So.,_,·rıliz.ın iktid:ır 
ıı... il 11.\ tStldikten sonra Alman\ an ı n 
""• l •e · il "<lltaı ''U' eden Avrupa niza-

,"'" ~lllnğa ba~ladığı nı görduk. 
~ h 'il ' >u hnrcketindcl hnk"' de-
. ""k'• 
1 1\\·a . lı<a \"crsa\· muahedesi 
•t gılJ . ·tc,
1 

ı: r1,: 1 buyuk Ye nıedeni bir 
~!l;~lı 'a Sörtılcnıi,·ccck bir ada-

ııı '1 · l.lun .-. ı · k' 1 l\ lııtı Un ıçın{ ır ı, < Unya 
'' ı Unııv . . R 1 . ·~ıu. _ ' ~" • ı:,ı en 1:ıvza ... 1n1n ış-

-"fl ·tın \J 
ı l \o.rı 1 ,, • ı11an,\'a_yn dönU~UnU • 

ı,,~,ij~ \ ."labildigiııc silahlannı"-
ı.ı t · "r h 1 k 1 · '.ıt i ~•ltik_. cyecan a :ır~ı a.nıo.uı . 
~ 11ıh • \:c kuvvetlenen ve bUlUı\ ., .. ''t'h 
l •\ifil' 

1 
n' 1 nı <silflhının ucun~l (a-

tı..· "'rıva . "'1 "''•\ . Mcın Konıpf rn 
~ Cı·ı 
" t.,L "ra\lııJn lıulunan An•

ı ' """kk y 1 bir uk t:llırınektcn çekin-
i ~•l h . gece.: İçinde ,\,·u-.;lurva 

f ~ "'"l . '-tt'ı ~llın a,ından ..,iliru.1i. H. c.:ılitı.'.-
ttıı1u 4 1.:ılıc,ına ragınrn dun,·a 
ı· ıııi\' . b ~-

·~ \llı·cI. c_''. unu c.la. haznıct.ti. 
~ 41- tt t.! ., ılu ınillclin i~idir.13cui 
,, ırıc, ,. ! ı· A . , 

til f · , ,.c ec ı . vrup:t ı ç ı n 

rf i;. lı ,.c 1 litlcr lıu znah 
1 ·ııı · dı:: ::ll Lilmd .. IL 

Bay Ruzvet ve refikası 

Fransız ba,veklll Londrada 

Londra: 26 (Radyo) - Fransız 

başvekil i B. Dal adıye ve hariciye na
zırı B. Bonne saat 6,30 da Londra 
tayyare meydanına varmışlard ı r. K' 
labalık bir halk kütlesi başvekili le· 
zanüratla karş ılamış ve: 

- Yaşasın Fransa! yaşasııı Çekos· 
lovakyal Diye bağırm ı ş:ır. B. Daladye 
halka verdiği cevapla. 

gcciknıedi . İ~{c huglln dun:·:ayı ha
kiki ve yakın bir harp tchlike .. i 
içine atan " Suc1et.lcr meselesi .. nın 

hakiki sebebi ... 
Almanya, ÇekosJo,·akyada yaıa

,yan Uç buçuk nıil.) on Alınanın. Uzc

rindc yaşadıkları topraklarla bı;:rabcr 
Almanya.ya verilmesini istedi . llu 
arzu~· n yerine getirnıck Çcko'llovakya 
için hakiki bir feragat Vl' o nisbcttc 

de bu.vuk bir tehlike idi . 1 bkiki 
ıneofn.::ıtleri:Avrupa ~ul hun u n n1uh::ıl 'a-
1a<.;1ndn olan Fransa ve İngiltere Çe

koslovakya.' ı bu fcdakarlıga icbar 
etmekle tercddut göslcrnıedi l er.lHer
tesgadın da l litlcrlc:Çcınbcrl.clyn ko
nu.~ınnlar ı n ı n neli..:csi bu oldu. 

Çek hukôınetinin bıı inkıyadı 

Çekoslovak ınilletlerinin~arzusu hi
ıat'ına idi . l\unun İ\' İndiı· l<i . Çek 
kabine .. i du,uruldu 'e yt>rjnt.· a .. keri 
bir kahint! kuruldu 

13unun Ut.erine İngiliz Ba~vcklli 
Alman diktatörU ile Godcsberg de 
ikinci ve son bir görU~ıne daha yap
tı . 1 litlerin bu defnki talepleri birin
ciden dahn ~iddctli:oldu: 

1 - Nufusu .YUzde yctnıi)' bin 
Alnı nn olnn ~Udcl {oprnkl;:ırıınn dcı·

ha l ;\ lınnn.' a t ;u•ahnd:uı i~gnli. 

:! - :\Ufusu ·' Uzdc l·lli lıi11 ı\1-

ınnn fllnn \.'ek nrnz i.,iıulc p 1 l·lıisll ya· 
pılın.:\ ' I . 

;I :\"uıu.. ııi .. bctindı..· huıulnn 

daha ~'z t\lnıan Lulunan digcı· .' cl'lc
rı.: dı..· : ckonoını:vcrilınc~i . 

. ı - Çcko~lovaky~L dc,·lclinin ye

ni hududlaı·ın ı i\lınanyanın. 'Lnc.:ak J\1.a · 
caı· ,·c Polon.Ya ... huklın1ctlcr i kabul 
ve gnranti ı.: tliı:;i takdirde gaı·an(.i t.•dc
bilccc~i . 

l;örüluyoı ·ki. l>ıı ikint:İ tcl ... Iif \'L:

ko'.'ilovakyaıun ka\Hıl cdcnıi_,·ccı.·öİ ka· 
dar ağır ına<l<lcleri ihti \•a ctıııck
tcdir . 

l\iı· l{crc , Çcko~ıo ,·ak_yaı1111 l'n 

ıuuhı:~ ı tihl.;bı~!ı Alınan ·auıo <krhol 

- Avrupayı kurtarmak ümidini 
kesmedik) demiştir. Bundan sonra F
ran sız nazırı, Fransa srfareth3nesi
nin hususi otomobiline binerek tayya· 
re meydanma ayrılmışlardır. Sokak 
larıia toplanan ha lk Fransız nazırları 
nı şi dd e t le alk ı şlan ıyor ve: 

- Çekoslovakyaya yardım edi· 
nizl diye bağırıyordu. Müteakiben na
zırlar. İ ngiliz başvekaletine giderek I 
müzakerelere başlamışlardır . Bu nıüza 

kereler gece yarısına kadar devanı 

etmiştir. 

Muziikereleriıı neticesi hakkında 

sorulan suale Fransız başvekili: 
- Neticeden t enıanıile umıtvarız 

dçnıiştir. 

lngllterede temerküz kabinesi 1 

Londra: 26 (Radyo) Kabinenin 
genişletilerek bir temerküz kabinesi 
haline getirilmesi düşünülmektedir. 

Bu taktirde B. Baldvin ve B. Çuçil 
de kabineye gireceklerdir. 

- Gerisi üçüncü sahifede 

İ'j'galiDi i s lediği ınınta.kadn llulunn1ak

tnd11-. Alnıanyn hu io;lihkB.ın:ı.tı ele 
geçirdikten sonı·n l)ragın her an Al
man ordusu lar :ıfından işgali bir nla

llC\'t'adan <l:ıha kolaydıl'. 

ikinci ve agıı· ~lan nolı. la Alnınn
\'anın vt·ni Cck hududlarını ı;aranti 
~denıi,,:t.·c~·g iı~i bi 1 tli rnıe&idir. 

l\u ı:-u deıncklir ki. Çcko~Iovak

·' :ada ot.uran l\la.carların bulunduğu 

arazinin Mnc~u·lnrn . Lehlerin bulun
duğu topraklnruı Po)onyay.ı. ilhakı 

~artt11" . \ ' t.· Almnnya t.•n ktı çuk bir 
ıntııın. zn halinde <r:l.'ı...o .. lovaky n 'lopl'nk
).'.1.1 ' 1111 j .. (j);l t.' d L:hill·L..'cktir . IJu hir tek 

kcliınc İ ! c huglln değ il s e lıilc yar1n 

ıçın c,· ı.:ko ... !o,·nky anın t-:dt'ilın~ de
ınl'kliı . 

( ~ cko .. )o\"aky a11ın lıu i ... tcklc:ı · c , -e 

rtl.'l.'gi cc\·ahı bilnıi,,·oruı . Fak :l l hi. 
disclı..·rin ı..· cl ',\"~Ullııa bakılncak olursa 
rcd l'c,·abı olat.-.:\ J t k.c .. tiı · ilcbilir . 

l~u lakdirdt: iki ıhlirnnl vnı· dır : 

lngiltcrc . Fr.ı.nsa. ltus _\' :\ \'C kuçuk 

itil .it' dc,~ll·llcri tnrnfından ltu\·vet-li 

\·c hiı·lL"~ik hiı· hallı h :ıı·ck ı..· tl ktH":ı· 
... ııtıl:ı. yn l litl t! r ricata mt.·cbur olacak 

\' ı..· llıtilafı :uılaşnıa yolu ile halli ka

bul edı.!ccktir. Veyahut. JcJicc bir 

pre~tij endişesi1c Avrupayı n1Uihiş 

bir focinya sllrllklcnıektc tereddut et-

G erisi ikinci s:lhif ede 

Adananın mah
sul vaziyeti 

Ziraat vekaleti bir 
heyet gönderiyor 

Ankara: 26 (Husu~i)- Zi

raat vekaleti Çukurov~nın buse 

neki ma hsul vaziyetini tetkik et 

me k Adanaya b ir tetkik 

heyeti heyeti göndermeğe ka
ta r vermişt ir. H eyet bi r iki gü 

ne kadar hareket edeceklir. { 
..........-....-~( 

Girit asilerinin 
muhakemesi 

Kırk beş 
mahkum 

21 KİŞİ 

suçlu 
oldu 

BERAAr 

ZiRAAT KONGRESi 

Hazırlıklar son 
safhada bulunuyor 

Adanadan Kongreye iki Delege gidecek 

Cumhuriyet Bayramından sonra Ankarada toplanacak olan 
" B!rlncl köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi ,, lçın yapılmak

ta olan hazırlıklara hararetle devam edilmekte olduOu bll 
dlrllmektedlr . 

Konhreye davet edilecekle
rin mlkderı ve vll3yetıerden 
ı,tır3k edeceklerin seçimleri 
yapılmış ve isimler vilayetlere bildi
rilmiştir. 

Bütün vekalellcr, Ziraat Kongre. 
sindeki müzakerelere esas olmak üze· 

re muhtelif raporlar hazırlamış ve bu 
raporları Ziraat Vekaletine gönder
mişlerdir . Raporlar bastırılacak ve 
azaya levzi olunacaktır. 

Ziraat Kongresine, vilayetimiz 
murahhası olarak Adanadan iki de
lege iştirak edecektir. 

................... -, 
i Suriye * 
ı l< a rı şacağa* 
İ beııziyo r ~ 

Muahedenin ademi 
tasdiki neticeleri! .................. .. 

Ati na : 26 ( Radyo ) - Girıl 

asilerinde n beşinci ka filenin muha

kem~si üç gün sürdıikteıı sonra ni

hayete e ı miş t i r , 

Muhakrme neticesi 
1 

Cebelidüruz ve diğer 
' 3 kişi 20 t k ı 1 k ? sen~'.1kişi10 scne .. iki kişi 8 _sene, mın 1 a ar ayrı aca mı. 

8 kı şı 6 sene , 12 kışı 4 sene , 13 j 
kin ? •PnP 11 ki•i fi av haose mah. · 
kum olmuşlardır. t Şam : 'lb Hususı munaoıı ı . '' ya- ~u .. 1 •u•.. UJ ...... - ..... 

Muntakisi evinde gizleyen adam . zıyor .) - Bütün Suıiye pek fena an söylemişlerdir. 
. h hk. I ' Jar geçirmektedir. Diğer taraftan, Snriye ve Cebeli-

da sekız sene apse ma .. um o - Paıis le Muahcdenin ıa,diki işi- dürüz ve Lazikiye de bulu nan istih-
muştur. Bu kafıleden 21 k ı şı de be- nin suya düstuğüne , .e ve Gemi\ Mür- bara! zabitler inin bir müddetten beri 
raet kararı almıştır. dünıün muvaffak olamadığına ve Fran- durmuş gibi görünen müdahaleleri 

Mısır pan1ukları 

Varşova: 26 - Eskiden yapılan I 
P olonya istihsaline mukabil Mısırdan 
pamuk idhalatı teşebbüsü yeniden 

büyük bir mikyasda olma~ üzrre 

başlanmak üzeredir. Zararın kapan 

ması için ilk zamanları tahta ihraca · 

t ı başlayacaktır, Polonya ve Mısır 
ticaret odası telifi menfaat için listeye 

dahil olmnş olan maJdder in geniş
lenmesi için teşebbüsle bulunacaktır. 
Her ne kadar mısır pamuklarının 
fia tı Amerikadan bahalı isede yine 

Mısırda n çokca pamuk idhal edilı;ce 

ği hesap ediımektedir. 

··- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·i 
! İnönüden Rö portaj j 

··-·- ·-·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·-·-

sanın yeni teklifler yaptığına dair ge- so günlerde artmıştır. 
len haberler Suriyede ümitsizlik ve Bunun Paristen gelen ve Ho Ko-
yeis doğurnıu~tur. ıniserlik vastasile kendilerine tebliğ 

Her gün Parislen bir birini nak- olanan emirler cümlesinden olduğu 
zeden haberler gelmekte ve bu hal malumdur. 
efkarı unumiyede ıztırnd yaratmakta- Fransız gazetelerinin de Hep ay-
dır. Kont dö Martelin Elberk gazete· ni lisanı kullanarak muahede Suriye 
s'ne verdiği beyanatın fena tesirleri hukilmeti ve vataniler aleyhindeki sis-
cevam etmektedir. Bu beyanatın neşri tenıatik neşriyatil Fransa hükumetinin 
üzerieden beş gün geçtiği haine tek- hiçe hüsnüniyetine dayanamıyan bir 
zib edilmesi vaziyetin bir kat daha harekete hazırlandığını göstermesi iti-
bulunmasına zardı etmiştir . barile şayanı dikkat görülmektedir. 

Bütün bunlardan başka vaziyet-
ten istifade etmek isteyen Cebelidü· 
rüz ve Lazikiyedeki muhaliflerde ha
reke te geçerek S vriyeden ayrılmak 
için te şebbüslerin e hız vermiş bulu~u· 
yorlar Dürzü ileri gelenlerden hır 
heyet Beruıa giderek Kont dö Mar
tel ile gorümşüş ve Cebe\idürüsün 

Beynelmilel ziraat 
kongresi 940 da 

Ankarada açılacak 

Çukurova çocukları 

Ankara : 26 (Hususi muhabiri
mizden) - Haber aldığıma göre 1940 
nisanında Ankarada büyük bir "köy 
ve zirae.I işleri vesait, alat ve maki
na sergisi., açılacaktır. 

Bu sergi önümüzdeki birinci köy 
ve ziraat kalkınma kongresinin vesa
it alili ve makina sahasında bir de-0 Yer yüzünde pamuk tarlaları içinde yetı,en iki Adanalı 

kız, gök yüz ünün, bu engin ovanın pamu k g i b i bulut 
larına da merak sardıkları için topraktan namütenahiye 

fırlama k istemişler ve lnönüne gelmişler. 

Motorlu tayyare mektebi talebeleri 

[ [,;_·; , enle J 

' va mı mahiyetinde olacaktır. 
Kongreden itibaren arada geçe

cek olan bir buçuk sene tetkikat, 
teşkilat ve tecrübe devresinden son
ra ııçılacak olan bu sergi kongred e 
kararlaştırılacak olan köy ve ziraat 
polıtakınıızın modern vasıtalar üze
rınd" lebellürüııü lemin edeccktır 

Serg ı mahdut teoirli bir teşhir 
mahiyelınde kalnııyacaklır. Esaslı bir 
koy ve ziraat kalkınma devresinde 
bulunan memleketimiz iı· in, ihtiyacı
na en uygun ziraat vasıta ve aleıle
riyle makıne tiplerınin seçilmesine 
yardım edecektir. icap cder>c hükü· 
met bu makinalara gümrüksüz mua
fiyeti bahşeden tedbirleri de alacak

! ır. 

Sergi örnek Orman Çiftliğinde 
kurulacak ve iştirak edecek o lanla

ra istedikleri kadar inşa, teşh i r ve 

demonstrasyon ye ri tahsis edile 

cekti r. 

(G erisi üçüncü sa hifed e ) 
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Biz Alınanlar 

ATATÜR~ 
Çukurova çocukları 1 

~l~~&::li;illlmll~!!li:EZlmliii!llalliil ......... llil&*Rırı:llllZZ#Rm:l:All!ı'lll .. IDl .. ml ...... mi:'!la~ ............................. ~ Takdis ediyorv 

--- Yaza" _.,/ 
Yer yUzUnde pamuk tarlaları içinde yetişen iki Adanalı 

kı~gök yUzUnün, bu ;;:;ğın Ôvanm pamuk gibi bulut 

larma da merak sardıkları için topraktan na;.Utenahlye 

fırlamak istemişler ve lnönUne gefrrtşler. -- --

üçük Zişan'la ~~ Yazan ~ ı denler, bu· 

Dırahş:m'ın 1 f giinü, insanın 
hikayelerini size Mümtaz Faik Fenik ayağını t~p-
de ben anlatayım: f raktan, ve ölüm 
bunlar iki kızkar· ..,,.,.~..._~ den kesf"n ka. 

deşmiş: lki:..i de Adana'nın nadı-görsrydiler, kahramaklıktaki bu 
hani ~u pamuk diyarı Çu· yaıı ilahlık fıkrini daha genişletebi-
kuıova'nın çocukları. Yeryü. lirleıdıl Çünkü ancak yeryüzünden 
zünde pamuk tarlaları içinde yt tişen yükseldiğim z 7.anrnn, görüş ufkumuz 
bu iki kızcağız, gökyüziinün, bu en· gtnişliyor, altımızda o kocaman de· 
gin ovanın pamuk gibi bulutlarına diğimiz düııya ~üçülüyoı: Belki bir 
de: merak saldıkları için topraktan çok dinlerin halıki gökyüzünde ve 
namütenahiye fırlamak istemişler ve aışüalada, her şryin fevkinde tasav 
lnönü kampına gelmişler. ikisinde vur etmelerinin !'ebeli de L udur. 
de havaya, boşluğa, ufuksuz ve hu Gökyüzüne bakı}orum. Gökte 
dutsuz yerlere atılmanın. hende5enin şimdi topraktan ayakları kesilen, e 
çizgisinden, mlıı hanisinden kurtuİ· bedİjele, r. anıüter alıiliğe daha çok 
manırı sevgisi, lıf'yr canı ve imanı yaklcışan aı zın dağd11ğ<ısından. güriil 
var. tüsüııd<'n uzak kuşlar, insan kuşlar, 

Fakat nihayet ikisi de insan, iki uçuşuyor. 
si de çocuk ve ikisi de kardeş. y rryüziine bakıyorum: Toprak 

Biri planörle uçtuğu zaman öte· yer yer, şahrem çatlamış, ağzım aç· 
ki ne cif nse hür gür hüı gür ağlar, mış, ne irs alıyor · Bu gökyüzü ve 
dığeıi uçtuğu zaman l:eıiki y~~e ka· 1 u toprak bir zamanlar neltr gör 
pılmış. Fc:ıkat öğretmen eğer bir gün müşler ve neler işitmişlerdi: lnörıü 
ikisini de u~uımGmak isterse, 0 za burası! "Tiirkün makus ta ihinin ye 
marı her iki kardeş de başbaşa ve nildiği yer!., burası. Mazi bu çıplak 
rir ueraı ere göı)aşı dökerlermiş. toprakların altında ratıyo:r ... lstikbal 
Bu, hava sc'g sin;n kardeş !evgisi bu eter'c doğtu titri} en gökyüzün · 

de uçuyor .. 
ne, vf' hat ta sadece "sı:vgi) e" rr ua. 
dil olduğunu ishat etmiyor mu? .. 

ampda yerde duran bir planö 
ı iin kanat gölgf'sine sırtımı da· 

yıpıı ak gökyüzüııü seyre diyorum. 
Hav<t nç.k, semanın mavi boşluğu 

) üzüme kadar >aslanı) f)T. Göz'eı im 

)Or. Altımdaki toprak mı yukarı 
) Lk: el) or, )C ha, ) ı karısı mı hana 
doğı u geliyor ımlamıyorum ... 

Basınıı çeviriyorum; bir tarafta 
giineş dünyadaki biilün kızıl renkle 
ri emmiş Lir bakır h psi gilıi Metris 
tepe; üstündeki yalçın dişleriyle san· 
ki hı katı giin< şi ısıra ı.!'ııa emiyor 
ve bitiıiyor ... 

Ôbiir taraft:ı bir kuş kanadının 
feza)ı yırtaıı sı-sine, ses veren İnönü 
sırtları omuz kaldırıyor .. 

Metris' in ar kasında can çekişf'n 
güneş ancak hayasını bu yalçın sırt. 
lara hohluyor. 

Deden teııklt'T kaıış:yor, sırtla 
rın yarıkları arasından bir takım be· 
yaz, penhı-, mor, bulutlar pamuk 
)ığını gibi fışkırıyor .. yükseliyor .. 
erıyor ... 

Biraz doğruluyorum ... Bir motör 
sesi kulaklarımı tırmalıyor ... Bir tay· 
yare, ve arka~ından bir planör ., Pla 
nör tayyaredt n ayrılıyor. Tayyare 
yere iniyor ve planör kaııat germiş 
bir atmaca gibi bulutların etrafınd;ı 
döniiyor ... 

Bir planör, bir planör, Bir pla 
nör daha ... Gôkyiiıü şinıdi bir yı~ın 
planöı le dolu.,. Planörler, bir birleri· 
ne adeta kanat siirerekten uçuyorlar 
\'e bulutlardan aldıkl<\rı hızlarla gök 
y iizii nde bir nesiç dokuyorlar... 1 

Havacılık sevgisinin, neden bu 1 

kadar kuvvetli, neden bu kadar de
rin IJir aşk o1duğunu anlamak için, 
bu planörleri görmek kafi .. 

Bize l u yükselen İ!:>likLali hazır 
laıııak için can vuen mazi snrıki fos· 
forlu keınıkleı iyle bu toprak çatlak. 
lrrından ~emaya bakıyor ve bu kii 
çük iO) kuşlaıın henüz alıştırdıkları 
kr.natlannın darbasiııden çıkan ıiiz
gfü la srr inliyor. , 

nı ıra;.: urıarıK yavaş yavaş karar· 
mı> a başladı.. Planörler hala uçu· 
yor .. Giineş çekildi. Bulutlar daha 
morardı ve alaca karanlığın içinde 
kemirildi... Bir taraftan ay "Ükseli· 
yor. Frrah ve temiz bir boy~. kar:ın . 
lığı s ı Hyor. P anöt!crin gölgelı>ıi 
topr_ağı ad t- ta biçerek dijzeltiyor .. 

Inöııü'nde gündüz hayat için ne 
13.zım.sa, akşam iistü de ~iir için o 
kadar çok malzeme var: ı 

Geniş, ay ışığı, dağ, bulut.. Kah 
rnrnanlık, kan renkli mazi toprağı, •ı 

fuksuz, hadsız, namütenalıi bir istik 
bal t>rıgirıliği . . 

Oir < r kadaşa sordum: 
- Bıınlar daha inmiyeceklcr 

mi? ... 
Gözler:ı i bu insan kuşlardan 

çevirıniycrek cevap verdi: 
Mehtap saf ası yapıyorlar ... 

Mehtap saf a s ı ... Durgun su üz,.. 
. d 1 rın e sat .1;ı zamana, kolların kuvve 

tine esir olan bir ııfok sandal gözli 
mün önünde caııl andı Sonra, hiç 
hir sntlıı, h:ç bir de rinliği, hiç bir 
ncndese ve kuvvd kaydı olmıyan 
bıı planöre baktım. Mehtabı bundan 
dah ı yakın, ve mehhbı"l aksini bun· 
dan daha g ... rıiş görerı bir mehtap 
safası tasa\lvur etmenin imkanı var· 

d ') illi) ı. .... 

o~ı kn.~t!nı gi'n.ii~lrntn alt 
kanatları karanın 
uçuyorlardı ... . 

planörler, hfılii 

istiklal ve ) iikseliş uğrunda f, ö
nünde ölenlerin ı uhları için Türk 
gençliğinin bu yükselişini gör mck 
kadar, engin bir huzur kaynağı ola-
maz.. ı 

Göklere ııçan. onların çocukları, 
onlatın etle· inden, kemiklerindt'n 
hayatlarından birer parçadır. 

MUmtaz Faik FENİK 

Bay Zühtü 
Duru kan 

Adana Belediye seçimi için Par· 
tinıizin göstereceği namzetleri tes 
bit edecek, Ocak yoklamalarına ri 
yaset etmek üzere C. H. P. mer 
kezi tarafından seçilen Samsun me 
busu Bay Zühtü Durukan dünkü 
trenle şehrimize gelmiştir . Değerli 
mebusumuz diirı baıı ziyaretlerde 
bulunmuştur. Daha evvelce de yaz 
dığımız gihi ::>cak yoklarnaları ya 
rın yapıla caktıı . 

Erkek Lisesinde 

Edebiyat koluna bir şube 
daha ilave edildi 

Şehrimiz Erkek Lisesinin Ede· 
biyat koluna bir şube ilavesi hak· 
kında Kültür Bakanlığından Kültür 
Direktörlüğüne emir gelmiştir. Şim
diye kad.H mürac.ıat edip de yer
sizlik yüzünden alınamıyan talebeler 
burıdan sonra bu şubeye- kaydedi· 
leceklerdir . 

Mesken bedelleri 

Bu ay başında öğretmen
leı in mesken bedf!lleri 

tan1amen verilecek:: .. 
Öğretmenlerin mesken bedelleri 

önümiizdeki birinci teşrin dyıııdan 

932 yılı mesken bedelJerine ait cet 
veller de Kültür Dnektörlüğünce 
hazırlanmaktadır . Bu cetvellerde 
Hu usi Muhasebe Müdürliiğüne ve· 
rildiklen sonra Lirine! taksitll r ve
rilecektir . 

Avukatlık ve dava 
vekilliği ruhsatnameleri 

Adliye Bakan!ığı, avukatlık ka· 
nununun n eşri tarihi olan 14- 7-93~ 

tarihinden sonra dava vek i lliği ve 
avukatlık ruhsatnamesi verilmemesi 1ı lazım geldiğini ve vaki olacak ınii 
racaatların bundan sonra nazarı 1 
dikkate alınınamrı~ını alakalılara bil., 
diı ilmiştir. 

Eknıek fiyatları 

Dünkii Belediye Encümeni top· 
laııtısı:ıda bııgday ve un fiatlaıında 
bir d t>ğişikl ik o lm~dığınJan t>kmck 
narlıınrn oldugıı gibi bırakılmasına 
karnı verilmiş tir. 

Bir inci nevi l:!kmcğin kilosu 9 
ve ikinci ne i ekmeğin kilo~u 7,5 
kuruştur. 

Sinema ve tiyatroların 
duh u liyc bi i etleri 

1 

Sinema ve tiyatro gi1, j dulıuli)'C 

ile girilrıı yerleı rn yeni çıkan kamııı 
mucibi ııce fı.ı t ların irıdi rilıııt·si lıcık 
kında Belediycc" tetkikat yapılınnk 

1 
tadır. 

Muallim mekteplerine 
alınacaklar 

1 

1 

13u yıl muallim meklcplnine a 111> 1 

mak için ıııiiracaal ed n gen.;!erin 1 

Yeryiizünde gözümüz~ ufak te. 
fek görünen.adeta bir oyuncak, bir 
uçurtma, hissi veren planörler, gök 
yüzüne yükselip de namütenahirlt"n 
bir "fon"a kondukları zaman birer 
almaca, hirer kartal oluveriyorla ı .. 
Hevanın ne istİnatsız raşamanın ver· 
eliği k.ıvvet, onları ufak tefek, hurda 
birer oyuncak cim:ıktan kıırtarıveri· 
yor .. Na ıl ki insanlar da gökyiizii· 
ne uçtukla~ı zaman fanilikten kurtu· 1 
/uyor ve bırcr kahraman oluyorlar ... 

Mürettip alacagv 1 evrakları mektep idaıeıeri tarafından , 
Z j Kültlir Bakanlığına göndeıilmişlir. Ev 

Gazete kı~ınında çalışa- rakın tdkikıııe bugünlerde başlanıla 

k "k · caktır. f le• senı.; oldugu gibi bu yıl 
ca 1 i tnürettip alaca- da alınacak talebenin en ala ve ala 

ğız. İdarehaneınize mu- ile sınıfını geçmiş olması şarl olacak, 
racaa t . bu:ılar arasında da şel.it çocukla. üş.ün~}'Orum: Onun için değil 

mı kı kahramanlıkta birer ya. 1 

rım ilahlık scı riz. Eğer- esatiri i al I _.....,. __ ,..,,_.....,. ........ ~-~~----..: riyle fakir çocukları tercih edile 
ceklir. 

Dil Bayramı Kaza l<.urbanı 
Alaeddin 1 

Dün akşam Halkevimizde 
biiyük törenle kutlulandı 1 

Türk Dil İnkilabının altıncı 
Dün dostlarının göz yaşla

rı arasında ve törenle 
gömüldü 

' yıl döniimünü bitirip yedinci yılına 
basması münasebetile yurdu11 her 
tarafınca olduğu gibi dün şehrimiz· 1 
de de bayram yapılmıştır. Akşam 

saat sekizde Halkevinin binası ve 

23 Eylul Cuma günü 2 numarolu 
Zıraat Fabrikasında bir kazaya kur 
ban giden fabrikanın genç ve de· 
ğerli miidürü Alaeddin Arslanlının 
cerıaze~i dün öğleden soııra saat on 
beşte f Jbrikadan kaldırılarak eller / 
iizerinde Eski istasyon karakoluna 1 

kadar getirilmiş ve burada cenaze 
otomobiline konularak Yeni mezar
lığa lıareket edilmiştir. Cenaze oto 

1 
mobilini şehirde mevcud hemen bü 
tün nakil vasıtaları takip etmekte 
ve merasimde Vali f evfik Hadi 
Baysal adına Emniyet Direktörü 
Necmi, Belediye Reisi Turhan Ce· 
mal Beriker, Banka ve fabrikalar 
müdürleri, Sıtma kursunda bulıınan 
ac;keri ve sivil doktorlarımız, fabri · 
kalar memur ve ameleleri ve yüz· 
lerce dostu asker ve polis müfreze 
leri bulunmakta idi. En önde fabrika, 
banka, mÜ-!sseseler ve kursta bulu 

nan doktorlar tarafından gönderilen ye 
Ji çelenk bulunuyordu. Cenaze alayı 
yeni mezarlığa muvasalat etmiş, ce· 
naze oto.nobilden indirilerek tec· 
hiz ve tekfini ile dini merasim ya 
pılrnış ve orada bulunanların göz 
yaşları arasında gömülmüştür. 

Mezar başında fabrika müdürü 
Sükuti, Bahriyeli ve askeri bir dok· 
tor tarafın ian merhumun mezayası 
Vi" mAm1P.ketı> ).l~~tıjjı hinr ... tl~r zik· 
redilıniştir. 

Ölüye T.ınrıdan bir Jaha rah
md dileriz. 

* 
Mt'rhum AlaedJin Arslanlı İs 

tanbıılludur. 1 Mart 337 tarihinde 
Çarkçı Müh: ndisi ve Asteğmen rüt 
besile bahriy:. mektebinden çıkmış, 

miitaaddit hizmetlerde bulunarak 23 
Haziran 935 de sıhhi mazeretine 
binaen On ) üzbaşılıkla tı:kaüt ol· 
muştur. 336 da Anadolud,1 Milli 
kuvvetlerimizi! iltihak eden Alaeddin 
gerek denizde ve gerekse karada 
kendine verilen vazifeleri hiç yılma 
dan ve yorulmadan başarmış, amir 
lerinin takdir ve muhabbetlerini ka 
zanmış kıymetli bir mühenJis ve 
miitahası:ısdı. 

1 

bahçesi hıncahınç dolmuştu. Biraz ı 
geç kalanlar yer bulamıyorlardı . 
Evin or kcstrasınııı çaldığı istiklal 
marşiyle törene başlanmış ve prog 
ramda mevcud konuların tatbikine 
geçilmiş ve geç vakta kadar neş'eli 
bir vakıt geçirilmiş, törene bandonun 
çaldığı ve halkın da beraber söyle
diğı Kurultay marşile son v~rilmiş
tir . 

Sıtma enstitümüzde 
tekamül kursu gören ta
bi blı!rimizin tetkik ge
zintıleri 

Enstitüde nazari dersler devam 
ederken [ 40) genç tabib imize bir 
taraftan da köyleıde tatbikat yaptı 
rılmaktadır. 

Geçen haf ta köprü köyüne ho· 
calarile bnaber giden tabibler lJura 
da Sıtma tahal muayent-si. kan a ima 
kinin tedavisinin Sıtnıa mücadelesi 
u su:Ierin .! göre tatbikini görmiiş ler. 
dir. 

Bu cunıaertesi de hususi lJir tren 
le Toros d ığlarında karapınar mevkii 
ne gidilerek Sivrisinek nevileri, mu 
htelif bataklıklar ve Sıtmalılar üzeri 
ndc tctlcildcrde bulunmu~lardır. 

tt"kamııl kursunun çok şumullu ve 
istifa fo'i bir şekilde cereyan eitiğini 
ve lııı surdle genç tabiblcrimiz üze· 
rirıdc de c.Jerin bir alaka uyandırdı 
ğını öğr t•ndik. 

Mühiir kullanabilecek 
fcnans memurları 

Finans Bakanlığı, Maliye memur· 
!arı arasında mühür kııllanmah s:l
Iahiyetli olanlar arasına vilaye~lerde 
Milli Emlak ve Muhakemat Direk
törleri, tetkık itirazı ve tahsilat ko· 
misyonları , gündelik gayrisafi ka
zançları tetkik komisyonları , resen 
takdir heyetleri , kazalarda tetkiki 
itirazi ve tahsilat komisyoniarı,gün · 
delil< gayrisafi kazançları tdkik 
komisyonları ve resen takdir heyet· 
!erini de ilave etmiştir . 

Varidat ve tahsilat kontrol me· 
rnurlarile veznedarlaı m , k3za Milli 
Emlak ını-ınuı !arının , av vergisi 
memurlarının, i:..e mühür kullanma· 
ınalarını kararlaştırmıştır. 

r---------------- ---~ ı' H.:!mşeri ! 1 
Belediye. seçim günleri yak 

l,ışıyoı . Şu aşağıya ycızdığımı:r. 
noktahırı on11tma reyini kullana·· 
cagın zaman ona göre hareket 
et 1 

Beledlye kanununun 

bir inci maddesine göre: 

h·,ı 
Baldur von Sc 1 

AtatUrk, ye · 
nl Türkiye 
toprakların

da neşvUnU
ma bulacak 

1 
siyası to
humları aç 
ve Haris si· 
yası kar
galarm hU· 

1 cumundan 
kurtarmak. 
tadır. 1 kıfl 
-----· Jar1P 

bir kuvvet,, başlığı aıtıııda 
Al 1 'T'" k. ' ·n de ınan arın ı ·cır ıye 'lfll • d 

::aid ziyaret tehassüsleriP 
çasını buraya geçiriyortl~ 
von Schirachs - Alnıan! 
J.k k·ı~ " b·r kıl ı teş ı atı - nın ı . ·r,t. 

1 ı · bır• rup a geçen sene nın 
nunda, Ankara merkeıio ~ 
tomabil caddesinden, Ç~~o 
1 

.• k ~ 
erinde bulunan Atatur ,.fır 
yanaş rken önGmüzde b~1,~ 
nilik bize kenti i nıeııı 
eski zamanlarıyla lir 

yapmak zaruretini dogurtl'~ 
fürk devlP.t rt-isinıo ~~ 

inkillap Hitler ve Muss01 

pada yapdığı inkilaba .b~ 
Vaktaki, Atatürk eJın1• r 
onun çelik gözleri biı1111• 
ilişdiğinde, bu Tiirk dah ı 

lk • 
ve harap olmuş l)ir ha J 
yeni bir Türk nesli :r~e) 

1 
diği ve onlara yeni bır 

d . .ı·ğ· o~ mey ana getıruı ı ve. b 
bir hayat IJahşetJiğil11 , 

lıaınlar ruhumuza akseıtı 
lınız zaliiren Avıupa'rı111 ; 
ternao\:onal hayatı a•ıo1111, 
kün ruhi ve idealine ~B 

1 

mişdi. Bir keskin bakışı, 
dolu nasiyesi, dudakl~r'ııflı 

'!l 
le karışık inhirafı insarı 1 

.t 

zafiyetini anlayabilecek~~ 
şahsiyete malik bulurıd;ı it 
. d s· t oı 
ııyor u . ıyase 

1 
r 

şah oyunııdurki gadc 
11

0
f 

lede kendisinde 
1 

1 
··n 

Garp devletleri bu gu 1, 

gibi vaktilede med<'f1İ)'~3~ 
yet maske.si altında ÇıP 

1 
de sade kendi entl'esclc:r 
b. . k. t...,jc;ftf 
ır sıyaset ta ıp e "' • 

SONU YARIN 

ı 
Dünyanın ete 

tutuşuY0' 
ot 

- Birinci sahif edeO 

. 1 . l" . . ,J:fl• ~ 
llll\'l'Cl' llıı· . >ll'JllCI ~ • teıı' 
takdirde l litlcr bugun 
di tızcrindc t oplnntı'\ ' 
suli,•ctindcn kurt:ulnc:ı L'I . • J!!I" 
'i\llhunUtl hir rtıUddc( • •IJL . o 
snnı;l'.ııu temin ct11

11
" ·ı·•I' 

takdirde dahili ,ı11 ( ~ 
s•u·,ılıııa,·ncak dcöiJdı•·· ıtl ' 

• tı 

nıillctiniıı de lıö,\'k 1

1111.ı 
be atılııınk hu .. Lbllncl·• ctı< 
ıluynındığı göz önUnc .~ (,.1 

k 1. . . L·· 1, tıır sa, cm ·~ını oy c cıılı 

lctnıcklcıı kurtardı~• J f 
. rıt·I 

dahn derin bir nı 111 j~ 

Va:t:İf l'sİ lıaşında iken miiessit bir 
kaza neticesinde vefat eden T. C. 
Zir.ıat Banka ~ının çırçır fabrikaları 

müdürü emekli bahriye Ônyiizbaşısı 
nıiiheııdis Al2e idin Arslanlının f cci 
ölümü dolayısile keduleıimi7.e can· 
dan İştirak eden Vali Bay Tevfık 
Hadiye, s:ıyın Bay Kemala, Adana 
Kuman lanı General H1kkıya, Bele· 
dire Reisi Bay T urhan.ı, Emniyd 
ınü f ;jıü B;~y N~cmettine', Ziraat Ban 
k.-ı ı m "iJü Ü Bay Rrııııİle ve Bay Sü 
kütiyt., O.smanlı baııkası müd~rü Bay 1 

Calibe v~ diğ"er bütün banka ve fab ı 
rıka mii iürleıi•1e, Adıınada kuısta 

bu'unan Gulnaııe doktorlarına, henüz 
taııışmak şerefine nail olamadığım 
kardeşimin diğer ahbap ve arkadaş 
farına bu sa~;ıh ııilenıin yanına gitmP.k 
mecburiyetinde olduğumdan, t kcr 
teker lt'şc:kkür~ fırsat bulamadığım. 
dan öziir diler, ve gazeteniz vasılasi 
lı~ leşekklirlcrimiıı iblağına tavass•Jt 
buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

1 - Her miintchip 
reyini intihap sandığına 
atacaktır. 

kendi 
bizzat 

1 fltt'• 
cngınnd:ı ~uphc yo ~ . h='' 
,ynni Almnn_yanın bı• t:ı~ 

:du~Unccck oluı· .. nk btı 01 
lıin loknlizc bir h:ırP f1l 

tu .. uıı 
,vacagını dcı·hal l 111 

1 

Merhum Alaeddin Arslanlı'nırı 
kardeşi Halil Arslaıılı 

Ücretler bugün veriliyor 

Memurların . Eylul 938 iicrt: tlrri 
bugiinden itibaren ve·;ilmc~c u<;~. · 
1 ıı ıcrıklır . 

2 - İntihap puslasının altın· 
d,\ ıntintehibin adı, adresi, imza. 
sı \'Cya mü hı ii bulunacaktır. 

3 - 1 ler müntehibin elinde 
nlif us tez!-: ercsi olduğu halde 
intihap encümenine g-::lecek, ev 
vcla mtb;tddak ınlih.ıp dcfırin 
deki 11dı lıiza~ına iınnsıııı c•;cr ' ,., 
okuyup yarnıasıııı hilıniyoı~a 
p3ı mak iz ini koyac.ıktır. Bun · 

1 

drın sonra rey p11slııs1111 alnı ak 
in~ilıa~> _o~unacak arn ınık t.11 ınm 
ıkı mıslını yazııcak yeya y.ızdı · 
rarak sandığ.ı r. tac.ıktır. 

. .. ......__uw Z4t • _. • ı p *4 s 

Binnt'nnlc, h Alm:ın.'·ııtıl 1.ı • 
. ('' ı 

blokunun kar..,• ın:ı ,1,tl 
1 l 1e' •' mu ltenıel ıulıın•ın l • ~ ... 

1 • • • • · · zıın.., cnnı (·crnt.ınııı gı> (eı· 

1 • . :t·• 
':ı { Alııı:ıı" a ıçın 

ıw kadar z~if oldus
111111 

1•1 ' 

vllk lıir z:ıfcı'l' ina11 ':ı J ı 
. . raf•" •. 
h:ıqık muıafJı:r ı:ı ..,ı• 
raf kad:ır bitgin ,•c 1> h 1 

11 . ı · l · ı ı · · ı ·· .. uı' < 1( C l'lll )1 l lı.!101 .,_. J:l 
- , . , 1 1 

ııacn3lcvh Alnıan,Y:ı. 011,1~ • on 
lıutun bunl:ırı goı Jt 

. ,..,rı 

yayı \'c Lu don'\ :ı 1 ~ A~ . - • tfll'' 
mUlhi,, hir , angın:ı :ı k 

) • ıJl 1 

l dut ~~~cl'l• lcrini ıt 
ı klnnlık çılı:rıa~ 
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i\merika 
itidal 

Tl!rkaôz!i 

reisicümhuru Hitlere 
tavsiyesinde bulundu 

- Birinci sahifeden artan -

Asümani '· ut bol 
Çekoslovak cevabı verildi 

Lond ra: 26 (Radyo) - Çekoslo· 
vaky a nın İngiltere ve Fransaya verdi 

Aynı zamanda, Almanya bir 
Çek · Alman komisyonunun teşkilı 
ile müteferrik işle•in müzakeresini 
istemektedir. 

Yest • End has 
lahd . 

nesınde çalışan 

~.talebesi, bayan 
'laır · · nsı Grays lnn 

~Oadda kaldırıı ken, betibenzi uç 
ıııu, ol b" f " .. v an oto us şo oru : 

- Ölmüş mü? Diye sordu. 
Tıp talebesi : 

n· - Bayan, pis pis sizin benzini 
ıze kokuyor. 

Dedi 

.. 
1 

Şoför, koku benzin kokusu de· r · .Metilalkol kokusu ; adamakıllı 
t~tııı~. Belki de siz onun füze! kok-

d.ğu kanaatindesiniz Cevabını ver
ı, 

Palis · 

n ?- Yaptığınız işi biliyor 'Dusu 
Uz. Kardinalı öldürdünüz. 

Dedi. 

Şii Rengi kiı eç gibi iken şimdi ye 
c Çevrilmiş olan şoför : 

; Hangi Kardinalı ? 
ıye sordu. 

f 1·ı Otobiisün kıç taralı otom u . ın •. 

ları yürek ve 

ler~ birlikte 

ciğer 

bir 
lapa haline sokar 

sa, işte o zaman 

acınmak gülünç olur. Oyun bitti, Te 
davisi mümkün olan şey tedavi edil · 
mez oldu. Fani, ebedi leş ti. 

• 
* * 

Bayan Haiı ns, Grays lnn Road· 
dan kaldırılarak, tepesinde bir şehir 

1 bulunan yamacın kenarına atılıveıdi 

1 

Bu şehir, kendisini kurtarmak ümi· 
ılile rarında ç'lıştıran, fakat onun 

/ m~tilalkolüne karşı olan bağlılığın 

1 

dan dolayı bu dü~üncesi akamete uğ 

1 

rıyan, eline sayısız şiş • ler dolusu Pen 
şarabı teslim edilmesinde bir beis 
olmadığı halde mobilya verniği iç 

ği cevap Londraya gelmiştir. Cevabın Tesisler devam ediyor: 
muhteviyatı hakkında ş ildetli bir ke- Prağ: 26 ıRadyo)- Fransız · in 
lumiyet muhafaza edilmektedir. Cevap gi iz elçileri Çekoslovak hükumeti 
muhteviyalı;;ın ancak İngiltere- nezdinde tesisi re devam etmekte· 
Fransa müzak.~relerinin sonunda ög" dı' r. 
renilebıl eceği zan olunuyor. "Hltlere meydan bırakmamalı., 

Fransa başkumandanı Londrada LonJra: 26 (Radyo) - Bristol 

L.ondra: 26 (Radyo) Framız 1 Otelinde bir nutuk söyleyen bay 
ordusu baş kunımdanı general Gam. ı Vistal hü lasatte şoyJ,. demiştiı: 
len miizakerelere iştirnk etmek üze 1 - Hıtler bütün dünyayı kendi 
re bu gün tayyare ile Londraya gel ne ram etmek istiyor Ona yüz ver 
mıştir. 

Macarlar taarruz ederse! •. 

Belgrad: 26 (Radyo) - Yuğos· 
lavya ile Ro·ııanya hari} e nazırları 

ara sında yakılan konuşmolardan 

sonra iki devlet, Macaristana Çek 
topraklarına tecavüz e ttiği takdirde 
Yugoslavya ve Romanyanm Çekos 
lovakyaı a karşı taahhütlerini ifaya 
mecbur kalacağı n ı bildirnıi şdir. 

• memeli Arlık son kararın alınma 
zamanı gelmiştir. 

Fransız Başveklll Londradan 
Parlse döndü 

Londra : 26 ( Radyo ) Burada 

mesine mani olmıyan Sen Pankras 
penkoposunun odasında asılı duran 
fotoğraftaki Orvietoya çok benziyor 
du. 

Vaşigton: 26 (Radyo)- Ameri · 
ka cumhurreisi B. Ruzveit Hariciye 
nazırı B. Hul va s ı !J~ i le Alıııon cum · 

Bayan Hairns, Or vietoya dnn 
.. .. .. hıırreisi B. Hitleıc Lir teigraf gön-

bulunmakta olan Fransız Başvekili 
D.ılaJye ile Hariciye Nazırı Bonne 
bugün ögleden sonra İngiliz kabi 
nesinin İçtiınaından sonra Başvekil 
Ç•mberlayn ve Hariciye Nazırı 
Lord 1 falifaks ile son bir görüşmede 
daha bulunduktan sonra Parise dön 
mü -ılerdir . Daladye ; hareketinden 
evvel gazetecilere : 

fotoğrafın tozunn alırken gozune çop 1 d k .. · ı A ·k ı 
~ re re yuzotuz mı yon me rı a ı 

kaçmış ohıosın lan la ska 1 ir sey . . . · h 
, ' ' namına lııtap ettığını sulhun mu afa Lo ıçıne girdi. Kudsiyctpenahın 

işirınunun "hart. ederek kırıldığını 1 

r .. dı_ııı. Diye anlatan uşak, ölen e· 1 
-n . 

hatırlamı yordu. K <' rkıı ve sıkıntı ı · . . .. k . . k .
1 

. . 
zası ıçın nıuza ere lerın esı n1 r n1 esın1 

onun kulağına, P .. nto\ ille Hile hiç 
ıııüzakerde r kesildiği taktirde sözün j' 

lıenzeıııiyen, bamlıaş<a Lir yer di )• c · 

- Müzakerel!!r mecrayı tabiisine 
cereyan etmiş ve lazımgelen ted. 
birler alınmıştır; demiştir . 

Sahife 3 

Pek Yakında .... Pek Yakında .... Pek Yakında .... 
1938 - 1939 Sinenn mevsimine Blşlayacak olan 

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANET MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NİN 
En güzel Romanlar Kadar Cazip 

ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 
En ~akiki vak'alar kadar dogru 

Şaheseriyle Kapularını 

Tel~fon .... 

9765 

? ? • • 

açacağını Sayın müşterilerine 

... , . Asri ....... , 

Arzeyler. 

250 

·---------------·-------------

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 
apar hm anı nda 

Hastalarını hergün sabahtan akşam• kadar kabul eder . 

yanında 

18-26 9714 

--------~----~--------------------
-----~~·-----------~-----bu ,15'.nden şikayet ettiği için değil , 

lı. anı ölüm onu ağlattığı için ag· 
ıOtdu. 

Bit k d . . . '

' zom diiş e ceğini halbuki kuvvetin hiç 
fısıldadı. Bu ş~ lı ı rJe k i hayatın ken-

1.ıir şey i hal etmiyeceğini bildirmiştir. ! 
disi için, peı hiz ve imsak, te::,izlik, ı k 

1 

Bu telgrafın bir sureti Çe ·oslovak 
nefsini kontrol et >ıe k, voktini aşnıa· ı 

ya cumhurreisi B. Bmeşe diğer 

Londra : 26 ( Radyo ) - Kabi
nenin içtimaından vo Fransız Nazır 
laıile son görüşmeden sonra Horra 

Dclson tayyare ile Berline hareketsi Adananın ilk (Biçki Yurdu) 
etmiştir. Hoırasvelson Çem berlaynin 

nı k çocu ~, vazıyetı tenvır 
a sadiyle : 

dı· -- Sen Pdnkıas peskoposu · 
Ye .. ' 

soylemiş oldu. 

hJ .. Büyük bir şaşkınlık içinde olan 
Ot : 

Diy - Eyvah, başınn gelene bak ! 
tı:k e haykırdıktan sonra, ahımı sile · 

0·~usan~j . h~v~nın içinden peyda 
bird ş gıbı hadıse yerinin etrafını 
d. en bire çevıren kalabalığa dön 
u ve : 

Otob" _ Elinıden ne gelebilirdi ki? 
1-t Us kaydı. Diy~ ilave etti. 

d,n b~~retini gizliyemiyen seyiıciler 
ırı : 

k;ı.J -- Böyle yağışlı bir ha vada bu 
kı/r hızlı gidince ht' r otobüsün 

•cağı gibi . M .. 
dan Utaleasında bulundu. Ve on-
la~ 

1

50nra orada toplanmış olan ka· 
3 ık ot b" .. h 1 'd· · ilıiş ' o usun ız ı gı ıp gıtme · 
olduou 1 . . .. k 

ııı~ğ o mt'se esını muna aşa et· 
tekne_ lıaşladı. Bu arada d~. şoför 
karşııl Grays lnn Roadm "Evet, ine 

'ııh ' 
dar ayır. ını var kuvvetiyle mii · 

aa d' ~ e ıyordu . 
l 1, laanıafih, bayan HJiıns haki· 
. erı f ·· • . . 

lıl; 0 f Uzel kokuyordu. Elınde bır 
~eııı aıh parası kalınca o, bunu 

en 1 
)otıı •emen kırk yıldan beri yapı u. 

''e d~e~ lısi, ne göıü ı. üşte güzd ve 
<lırıd ılık kıyafeti düzgün bir ka 
1 

!, /\1. 
1
• •ıı 5Zına kadar tıka basa dolu 
ilı,sj Otobüsün göğsü iizeıinden geç 
rj~re' Onun şeklinde lıayret eJilecek 
lı ~eı.Je itZ b' d ğ. 'kl"k . ır e ışı ı yaprııış· 

ı f>esk . 
1 hık 0 Posa gı·lınce, onda da Lir 
'uııy Ve ne de bir damla pi~lik gö· 
~ukord_u. O, Peskopos oluşuna bir 
"O gıh· -

'% 1 mag-ıurdu ve gururunu, 
t,, Oıın d' d'k • 

"•ıu" ım ı · tutmak suretiyle 
~t z eır · d 
1 q,ü .. ırıyor u. Bunrlan dolayı, 
ıı 5Uıı ,. 

1 \ı Yüz" saı;>t so a yalpa yapan 
Qı· 110 Unden otomobil birdenbire 

, ()~a; -~oynu kırılmıştı. 1 
,ıı~~i ıo 'Usün köşevi ani olarak dön 
~ 1 t)l\ • 
,,~t'lıuş; Y ın Hairnası fena halde kor 

1 1 ~~ ~•z·J~;· ~-unı'.~ da bir ~h:ınmiyeti 
·~ f .

1 
Çtınku Jalıa huyiık bir te 

• ııı. ıı p (j • k 
1 

11 1. n ı urldrarııazJı dmma, 
''ııı J 

11
\ ' Yan·n~mı~tı. Difrer kanal 

ıı~ ı ·•ıı lıirin d ' b~. k ı 
°'•11ı c 0.< 1..inan ır lt::, kı· 

)~, 1 1 !l' 1 . - • 
1 ı \ g~ nıgı, ot ı.J a ğ"rı vcıı · 

••ı 1,
0 

ııc •k, l üyük bir korku sinir 
~ı, 'Up, l'Z · ı.:ı l..ıır ~iklet kabıır"a 
~ ıı . . ., 

111 uıı • ,.. •r I kl n .u.v:ı ı •un 

mak ve buna benzer zulümleri ifı. 1 

1 
bir suretide Lordr,da bulunan Fran 

de eden cennetten da ·daha korkunç k ı· ·ı B ç b ı 

1 

sız başve i ı ı e . .,m er ayna gön 
oldıığuna daır onda bt'i lıir kanaat J 

son bir te klifıni Hitler~ götürmüş· 1 Refika Recep Tümerkan 
tür. Hıtlerle lıu görüşmede lngilte-

cl~ri lmiştiı . 
vardı. Artık o yolun yolcusu oldu 

1 
Londrada tedbirler 

ğundaıı, arkasından bir ses yetişip 

1 
Londra: 26 (Radyo)- Berlinden s•llana sallan' bir reverans ,yapın · 

caya kadar büyük f İr tasa ve kav- 1 alına n lı abeılcıe gör!" ş~ lıir halkın 
gu içinde yukarı ba ktı. ı\rkasınd a n da derin Lir eıı ; !i şe başlamış şehri il 

gelip yetişen, peskopostaıı: ı harp gıjnlerinin fevkala::leliği sarmış· 
tır . Bir çok büyük lıinalatın üzerine 1 - Beni )UkarıJaki büyük kapı ) 

ya kadar getirecek bir araba bura· tayyare lopları yerleştirilmiştir. 
da bulabilir ıııiyinı? Halka gaz maskelerl 

Diye sordu. Londra: 26 (Radyo) Hükumet 
Bayan Hairns, gaz ın"'kesi depolarını açarak halka 

Ben de bura!Prın yabancısı maske dağıtılmağa başlarnıştır. De· 
olduğum için, lıakiketen bilıniyoru · ıı polar bir hafta müddetle açık kala· 
Diye cevap verdi Bayan. ",1ilmiyo· caktır. 

1 

1 
1 

ı um,. dtrken, peskopQs yo lunda de lnglllz-Fransız planı 
vaıp ederek, kadınla daha fazla meş. ' 
gul olmadı ve yaya yürümeğe karar 

1 
Londra: 26 (Radyo) - lngiliz - 1 

Fran5ız planına göre, yüzde el i iden ı 
fazla Südet lıulıın1n mıntaka larda / 

verdi . 
Çayırın biı kenaıında hir bey 

gir otluyordu. Bayan Hairns beygiri 
göıürıce, rııhundd asuıııani bir tesel· 
li ışığı parlJdı. Yirmi dört y~şında ve 
ya bu yaş et rafında iken gençliğinin 
nuru söndüğü gündenberi, birçok 
yıllar, fasılasız olarak Metilalkoliin 
den bşka birşeye karşı afaka duy 
ııııyJıı bu ka::lın, cle_vgirlere karşı a- 1 
caip bir sevgi beslemek için, daha 
dogıusıı kendisinin ıfade e ttiği gibi 
beygir için dünyaya ge lm ' ştı. Ru sev 
gı hem lıud.1L<ca lıem ıııasunıca bır , 
sevgi, o.ı.ı, r > orınal olaı a k ve e ~ono 
mik zaruıctler dol ıyısi y le bir el ar .ı· 
basiyle dolaş1n, lal.;in cıbiliyeti itibcl 
riyle at ve lı .yv•n lwsızı olan nı·r· 

1 hum Alfercl I·hirn-. ile evlilik bağ 
bağlaıı ı temin etmişti. 

plelıisit yarılmayacaktır. l.lura! a rı 
doğıudan doğruya Almanyaya ilhak 
edilecektir. Ayni planda Çekoslovak 1 

yada yeııi lıudıırlların tesbiti ve 
bcynelıniH g ıran ti si mevzu bahis! lr. 
A•manyanın tekHfler 

Alına ıyanın t kl ı fl erin e gelince: 
Al manya, bir teşrin, vvd.fr ka · 

dar evvdce ta yin e dilıııi~ olan Sii 
m : n t akal arının talıli}'C ve t e, lımi iie 
Çek hü1·u n t li_n in. bütiin Ç• k erui· 
sind e bu 'unan vc Çek t ı· ş l İ ' afında 
kullar ıl an Südtt alınanlarının tarhisi 
diger arazi de ise 25 tqrinsaniye 
k.ıdM pile bisi t yapılma sını ist r mek· 
tedir. 

--- ~·-----------
geçin . liıec k l·i mevkid- ol ın .. dığı 

Güciü kuvvetli bir at me ıııklısı halde, ılaiıın b ır ı ,~ ygır bulu.1durıır· 
olan hu adam, kendine bir beygir du; çü ıı kü bcyg l ıiıı ıııasrafl , olduğu 
satın alaınıy•cak cierecede yobuldu. l ~öyle dıııwn o, kendi kendi· 
Yalnız Lu kad.r da Jcgil: o Lond· j rıi ö:l • ycıı bir hıy v, nJı Otomo'ı iller 
rada ken.lin e lıir mesken bJ!amıya · J lukkınJJ da yü (le s ·ks>n nisbetin· 
cak, ilri kişi 1 i k bir yatak vey.a bir j de ayni no_k,t1_i ınzarı _güdüyord ı. 
kat elbise t :darik ed e ıııiyccek ölcii ı OııJ ıkı ıdı 1s ~nk ı aJ1, Evclııı Bank-
dc fukara i lı . F •k1~. l ıuna rağmen, il sa çok tlveıiş 1 i gr lıy , ırJıı. Çünkii 
Lon lrad ı da ıl•ina 0 .11111 adr~si var kendi deonungi ') i i.Ji Bay ın Evdın, in 
dı ; so'<akt~ asla çıpla k gezmediği 1 sanırı bir heyg re n•sıl ıhtiyacı var· 
gibi, ne Bay:ın Haııns ve ıı e de keıı· J sa, bir k.ı , lırıa da ihti yacı o'du ğ'u ve 
dı ye.rd c y.'ıtııııyodu . İs_t ~ r tedarik j ikis1

0 

arasınJa hi_ı;lıı_r fJrk o l ııı~dığı 
ed c bı lô• n, ı s t_rıs ed_c ı_ııesın, mesken, . l h1k..:ı~da, o Hı hı çbı r zorluk ç.:!:mc 
yatak vı • e l>ı ıse 'ahıl • ı olmaııın zarıııı ılc•p kan lırdı, Evd1·1, Bayan Alferd 
oLlııgu !ıakl,ınJ.ı s o;ı· et k•n Jı , int ik. 1 H ıİrıı; o: lıı v~ on üç ç Jcu '< d•.inya 
ıı.ı dın:ştı. Bu . ıdan <' olap ı ) l ı ıı ı !ara ; ya g" liıdı. Anne ve balıaııın !.cygir 
ıııalikti ol : ıDııı~ l'.ir_ zaıurd_ o!ı luğu i l e lıiııe olarak", ğıda ve bakımı esir-
kaııa.ılı, <•rı.l ı lıır ı Jıo;enkr;ııı lıılın· geıııcleri yiiziinden bu çocukların 

reniıı Berlin sefiıi Nevil Henderson 
da bulunacaktır . Çemlıerlaynin bu 
teklifi çok gizli tutulmaktadır. 

Berl in : 26 ( Radyo ) - dura si· 
yasi malıa filinde Çekos lovak sefer 
beıliğinin lııgiliz lıükum etınin ademi 
malumat lıey a n etınt'sİn e rağmen 
Lüı• ük devletlerin muvafakatile ya. 
pıldığı anlaşılmı ştır. 

Beynelmilel ziraat 
kongresi ~40 da 

Ankarada açılacak 

- Biıinci sahifed en artan -

Orman Çiftliğönde her türlü zi
raat ve köy sanayii alet ve vasıtala· 
rının kullanış şekillerini de göster· 
mek mü.nkün olaoktır. 

Sergide ziraate, ziraat sanatla· 
rına ve köylerde kurulması mümkün 
olan her türlü sınay i ile köy teı bi· 
yrsi ve teşkilatlanmasına mü t .. allik 
bütün vası\.ıldr, aletler 'e ıııak ina 
mo.lclleri t eşhir o l unacaktı r. 

Köy ve z ı raat i~ le ri ve<ait alat 
ve nııkina sergi5ine bütiin milletler 
ıştirak edebileceklerdir. Ddha şi~1-
diden elçilik ve konsolosluklarımız 
vasıtasiylc kendilerine ~erginin tari· 
hi; gayesi V" S! rgiye iştirak sureti 
h3kkıııda lazım olan bütiin nıalu~ıat 
ve rilmiştir . 

SPrgi ye gel i ı il~c· k eserlerderı 
Tüı kiye'd e blanlar ayrıca vücuda 
getirilecek olan ziraat ınüz , sinde 
teşhir olunaca ktır. 

Baştan aşaltı ycnilikler, maroken 
koltuklar la süslenmiştir. 

Pek Yakında 
Bütün cihan müş teıi lc rınin se vimli 

minimini yıl d ızı 

Şirley Templ 
En nefis ve eğlenceli fıl,ııine 

davet cJccektır. 
Tt·l t fon: 212 97.11 1 J }J~ıyurJu. Llu ıtıbJtl.ı, knıJını urı'·ıri r•l 'ı. .. . .. .. --

Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talehe kaydına başladığını ve en 
sonmodellerle atölye_ kısmını da fa1liyete geçirdiğini bildiıır. 

(Yurd : K ı z ı lay caddesinde istıklal Okulu 
G. A. J4 9691 karşısındad ı r . ) 

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

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
- -- __ ,... ______ . __ 

Avukatlık Kanunu 
Aıııııııı .\'n: J .J<i'J A11/111/ wri/11 : .!'i/(J/ 1'1311 

turı/11 : 111 iı /'J.jij 

- Dünden artarı -

tabidir. 
Madde 30 - Avu1<at deıulıte etti~i işi ihtimam, doğruluk ve sa 

dakatle ifa ve intaca mecburdur. 
Muayyl'n bir iş ı takib veya müddfaadan kendı arzusıle vazgeçen 

avukat, keyfiyetin, müvekkiline tebliği tarıhinden on beş gun müddetle 
temsil ve nıüdafaaya ıııec!ııırdıır. 

Şu kadar ki hakim veya adli müzaheıet bürosu yahut baro reisi 
tarafın lan tayin edilen avukat mücbir bir sebeb olmadıkça vazife ifasın· 
dan istinkaf edeın r z. Mücbir s•bebin takdiri, tayini ıcra eden makama 
aidriir. 

Müvekkilin vefatı halinde avukat, sıfatını ınirasçılarJ veya onların 
yerine kaim o!aıılara bilJirın e ğe ve alacağı yeni t1li · ıuta kıdu ınırasçı
ların haklarını tı"ınsil ve müdafaaya mecburdurlar, 

Madde 31 - Bır avukatın kayrlının terkini veya ölümü halinde 
baro rei>i alakalıların tal.,bi üzerine vrya iş sahibini hab•rdar etmek şar 
tile resen işleri muvakkaten takib ve tedvir edecek bir avukat tayin e
der. 

Yukarıki f,krada yazılı işlere aıd kanu.ıi ınef,iller dosyaların devir 
ve teslim tarihine kadar işl emez Şu kadar ki; bu müddet hiç bir halde 
on beş günü geçemrz. 

işin avukata tevdii keyfıyeti baro reisinin mahkemelere vuku bu· 

lacak tebliği ile tesbit olunur. 

Madde 32 Her avukat levh aya kaydi · tarihinden itibaren üç ay 
iç 'nde bir büro t ·s;sc mecburdur. Büronun evsafını tayin barollra aid· 
dir. 

Müşterek ç. alı .. a~ avubtlar içi ı ayrı büro edinmek mecburiyeti 
yoktur. 

MJdde '.)3 - Avukatlar büro işlerinde katib ve daktiloğr<ftan 
lıaşka yalnız avu'<at i'tilıJam ederler. 

Avukatlıktan nıededill'nler her ne suretle olursa olsun teşriki ıııe 
s ıi eden veya Su gibiler<! bürosunda vazıf~ VL' ren <1vak at, idare ınecli 
since ılk ddasında i~ten ve tcknrürüııde meslekten çıkar • .,a cezasile cc 
zalandırılır, 

(.Sunu Var) ' 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

ClNSı En az En çok Satılan miktar 

'~ = K. s. - il. '· Kapı malı pamuk 
/Cilo 

Piyasa parlağı ,, -27 ---

Piyasa temizi -
" iane 1 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 29 36,50 

-
YAPAGI 

Beyaz 
1 

1 
1 -Siyah 1 

, _,~=a~-;-rc_s ______ - _Ç_I .....,G,~-J~T-===---=ı,-.------
Yerli "Yemlik,, ---- ı 

"Tohumluk,. --ı---- -------
•--===~==-=~~~--=-=~~~ 

-H"U BU BAT 
Fuğday Kıbrıs 

Yerli --- -----

.. Men tane 
Arpa 

~F~ru~sw7y-a------ı--~·---ı---------------
~Y1u'laf..,,_ ______ ------ ----

Delice 
Kuş yemi 

ı-.:K-et~e..:..n-:-t~oh;-u-m_u ____ -- --ı----·-------

ı-.-:M=-c-rc-:-im-e-=-k----- ------- -ı=~------
Susam ---ıs:-37 --

UN 

1 -
[' Ötl yıldız Salih 

--:::------"------ - _, __ _ 
uç ,, " 

:E ~ 1- Dört yıldız Doğnıluk 

I~ : ll - üç ,, " ] .g Simit ,. 

,~ ~ DCiı t yıldız Cumhurıyet 
~ u-r -. - uç " " ,___~_....;..__ __ ;.;._, ____ _ 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kc.mbiyo ve Para 
26 I 9 I 1938 I~ i3ankasından alınmıştır. l 

~M 1 Hazır ı 4 -174 -L.ır.,ı ı ı 
-1-.-T-eş-r-in_V_a_--- 4 531~yı~mark so-Tf. 

- -- - hnnk ( Jor.ınsız ) 1 3 1 <ö 
2 Kamın ,_, ___ 1

1

_4_1_6_3 !:>terıın ( ıngil~=--.,... _-_-6_-=.__- ~4-
, __ H_in_t_h_a_zı_r ______ 3 1ı so üolar (Amerika) ı 25 

Ncvyork 8 00 frank ( isvıçrc ) 00 - -00 

~anlını 

. Kumbar~~ biri' 1 

1 
~ 

ı. 

Trirkı6ıft 

---------------------------------------------------"""! 
IRMAK HAMAMI 

Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 
Sahibi : Ömer Lütfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın müşterilerimin 
sıhhat ve istirahatlerini göz önünde bulundurarak bütün malzt>meyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor , ucuzluk 9779 
4 

----------------------------------------------------
Malatya Bez ve İplik fabrikas Türk Anonim şirketi 
Adana m ;!nsucat fabrikası direktörlüğünden : 

iktisat V t:kaletioin 19 . 8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni br!z 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal rtmekte olduğu kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

C i n s i Tip Beher Beher 
No. Genişlik T,>p m. Top F. 

Çif çi 2 7 5 36 630 
Astarlık 14 85 36 677 

1 - Satışların:ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
siparişlere 0/0 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 

Dikkat 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
.., 
g 
ı 
a 
m 
•• 

5 9602 

,,Ateş ,, Geliyor 
Sobaları 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Yakında 

Yalınız 

Omer · Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başt!ğınez 

9490 68 

TlJRJCtY! 

ZIRArliri"ANKAsl 
1 ,-

es 

Kadın Ve Erkek Berber Salonu 
~---------------· 

75 :ııt \ \ ' nCq!(!ldiı. Kullcrn<kta oılıtğu ondüle 
makin el eri lsı.nbul0 

lleletliyesiucc kabul ve dür-

' yaca tanınmış en son icadlardır. Buharh ve elek-

triksiz .... kincıer~•· fiyat 2 liraya 
indirilmiştir. Pt:k yakında lstanbuJdan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve n1aşa işlerj dalı=l muntazam bir lıaıc 
getirilecek lir. 

Mustafa lnce Eski Orozdibak kar!isında 
15-15 9725 

•• 
-TUR özü -

Mütenevvi rt"nkli 

her türlii tab işlerinizi 

anc;ak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

E serlcrinizi Türk 

söı.ü mat lıaasındil lıac:. 

tırınız. Temiz bir tah 

nefis bir cild içinde 

<"Scrİrıiz dalın kıymel

lenect·ktir. 

Kiitiipharwnizi gü 11 

zellc~tirmck isti} orsa. 

nıı. kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 
sinde ya c_ lırınız. Nef ıs 

j Gazetecilik \ 

------

f LAN 

T A B 
* 

C l L D 

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

Resmi eurak, ced. 
vcllcr, defterler, çekler, 
karndcr, kağıt, zarf, 

k:ıı tvizit ve bilu mım 
tab işleriniz, en kısa 

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

Türı-.sözii matbaa
sı "Türksözti,.nden baş 

ka her boyda gazele, 
mecmua, tabeder. 

----------~ ~ - ~----------- ....... __ S_C""""'-Pll'l#_,.._452=~-... ll"l'!lii!91SiS'OW_.,C ---------~ - --~ ... ~-- ;w ... 

27 Eylul 

Milli Mensucat Fabrikası Limit 
Sosyetesi müdürlüğünden : 

Sayğıdeğer çiftçi müşterilerimize 

Fabrikamızda çekilen pamukların ve çiğitlerin çekildikleri 
lerden itibaren en nihayet 15 güo içinde fabıikamızdan kaldırılması 
dır. Pamuklar ve çiğitler çekildikleri tarihlerden itibaren yalnız 

gün müddetle sigort~lı olup bu müddetten sonra vukuu melhuz her ,1 hasar, zarar, ziyan bozulma, denişme ve yangın tahribatından ıne• 
zamin değiliz. 

Onbeş gün içinde kaldırılmayan pamukların bütün nakliye, 
ve saire masrafları mal sahiblerine ait olmak ve prese1enmek üzere 
selere sevk edilir. Preselerde vukuu melhuz her türlü zarar ziyan "' 
gın tahribatından dolayı da fabrikamızın mesul ve zamin olma)' 
ilan ederiz. 1-3 

l~lUHM11B>A11lA 
CAN KUQTAQlll 

-------·-------------------- ____ __.,.,. 
Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikm< 1 dmiş ve Berlin hastahanelerinde u~ 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslii~ f 
manında heıgün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 -
dar kabul eder. g. A. 9598 

Mersin Gümrük 
müdürlüğünden : 

Cinsi eşya Kilo gr. 

Reklam ilanat 7 000 
Kimyevi gübre 100 000 
Müstahzaratı 

sırıalye 900 000 
Kok kömürü 150 000 
Cam eşya 1763 000 
Kırtasiye 36 230 
Kullanılmış boş 
çuval 5584 000 
Demir çivi 1450 000 
Pamuk dokuma 
tarağı 3 300 
Benzin, ispirto 44 500 
Tuhafü·e 5 600 
Demir 5apan 3510 000 
Kahve 60 000 
Ev e:;;ya3ı 77 880 
Biıümen 1494 000 

M< n-in Giinuü~ii amhatıııda 
muayyen müddctttn fazla kalan yıı· 
karıda cinsi ve miklarıyazılı (on 
brş) katt·m rşya 4110. 938 salı gii. 
nü saat dokuzda açık eksiltmc·yc 
çıkarılmıştır. 

istekli olaolarınyazılı gün ve 
saatle satış yerinde hazrr bulunnıa· 
ları ve pey sürenlerden o/o 7.50 te· 
minat akçelcrini de yarılarına alına 
ları ilan olunur. 

1 

Askeri Fabrikalar (}ı' 
M ·· d ı ··"' ·· M k eı , u Jr ugu er 

ı o' tın Alma Komisyoı> 1 
Kırıkkale ve Yoıg~t 

. "'' yaptırılacak 11111 

Keşif bedeli ( 4t>6 s;:, 
( 34 ) kuruş olan Kır• ~ 
küçük Yozgatta yaptırılac'~ 
Askeri Fabrikalar Uınu111 •5 
ğii Merkez Satın alma k0~'1ı 
10/10/ J 918 Pazertesi gÜll~il 
de kapalı zarf!a ihale ekıııııf 
Şartname (23) Lira (32) ·li" 
kabilinde komisyondan ve'' ( 
lerin :nuvakkat teminat 01'1{ . tek ı Lira (34) kuruşu havı 
tarını mezkur günde sa•~ 
dar iwmisyona vermeler' 
leriniıı de 2490 sayıb 
3. maddelerinde yazıh 
a»en gün ve saatte ko 
ayyen gün ve saatte k 
rncaatları . 
22 - 24 - 27 

~1izmetçi 

Evde çahfm•k 
kad1n aeçı ve 1111" 
haranıyor. l•llY•" 

hanemize mUrac••• 

Umumi neşriyat 

Macid G 
Adana Tiir .. 


