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VERDiGi NUTKUNDA • • 
11
Çekoslovakya,ya isteklerimizi verecek veyahut 
biz gidip alacağız,, dedi ro~bı;-;;ı.kı ' 
NEŞREDiLEN RESMi 1NGILIZ TEBLICINDE : * * • lhracatıınız : 

''Çekoslovakya Almanya tarafından tecavüze 
llfrarsa Fransa ona yardım edecek ve Rusya ile 
lrıgiltere de Fransanırı yanıbaşında bulunacaktır,, 

* • 1 Lehimize olan fark * 
t • : 
• 7,000,000 * 
i ' t Ankara : 27 ( Husu•I $ 
t muhabirimizden ) - All . $ 
$ k•lı dalreler umumi ldha. $ 

Bay Ruzvelt Amerika kabinesini 
fevkalide bir toplantıya çağırdı 

-

$ tlt ve ihracatımıza alt I•- t 
t t•tlstlklerl ne,retmlfler - $ * dlr , Buna gire , başlıca i • 
t mallarımızın 1937- 193• $ 
ı ve 1036 - 1037 seneleri i 
t ara• 1ndakl anblr ayhk ih - i 
t ra~at vaziyeti •lyledlr : t 

1~tlin. : 27 (Radyo) - Alman 
c Rcısi Bav Hitlcr beklenilmekte 
" k ~ . le Ut Utlu <iün akşam saat 20.15 
•tlık Stadda ''cımi~ıiı . Fiih. 

Ytt • llıış dııldk.ı devam <'den hıı 
llrıa . . . 

ti,~ tı,, ctııd ,ı :.oı ~ü:yliycn lıcn de
CjiGıle~~at Alııı•uı}'anın tu kcııd !siuiı ! 
llıifleti ~Yle başladıktan soma Alman 
\91ı l'lın bugünkü hııyat şaı tlnrını, 
letibırıÇalı,tıtını anlatmış, ,, iman mil
ttlt 

41 
ltlüdafaasını mevzuubahs ede

~~an dış siyasetini ele alarak 
. Vakya bahsine geçmiş ve bu 

'ttı~ 1919 da nasıl kurulduğunu 
laıa sonra demiştir ki : 

bttıt; C:.ekoslovakya bir yalandan 
~l>tıa, .bır şey değildir. Ru yalanın 

8 18~ Beneştir. , 
dt\'a · liıtler bundan sonta söz.lerihe 1 
tGQ ~ td~rek Avrupa sulhunun bu· 
1t Sud ncşın elinde olduğunu söylemiş I 
'«>tı tr et_ topraklarının Almanya için 
1t~ 80 aıı .talebi olduğunu ilave l!de 

~l~rıne şöyle devam etmiştir : 
ı~, ~~Utürı dünya bilmelidir ki lıii
)111, bijlrı~nya benim arkamdadır Ve 
~G l\J tun dünya bilmelidirki, bugün 
'ı"<la ~~n~a ile 1918 Almanyası ara
de"'Okr uy.uk bir fark vardır. Almanya 
~tr tü 111 zehrinden kur tulmu~tur. 
Jıt ı ı. çlügo!, her şeye galebe çalaca-

Mutkun aklalerl 
~ lorıd 
~~fclJ ra : 27 ( Radyo ) - Siyasi 

"ı· ı L · Ctdc, Hitlcıiıı son nutku ıııii · 
111t • 

ıntıba uyandırmıştır. 

lto"'•ny • kabine al dUn 
ıı ~ •ceıe toptandı 

~ 0ııkr 
, to eş : 27 ( Radyo ) - Enıcr-

~ilL rıaı va · t " • u ''İrı.. . ııye uzerıne "omanya 
tıy\ d~.81 hugün fc~k;ıladc bir toplan · 
\•~i"""t_vcı edilm :ştir. Orta ı.\nupa 
t ' • •rıc k tp~~ " · arşı Romanyanın alacagı 
~ .... tnuıakere edilecektir. 

lQ 8"Y• tecavUz eder•• ı. 
~~ 11dr ı . 27 Lı " ~ ~ttıtjı ' · ( Radyo) - ouscun 
'ııiııneken Yarı ıesııı : tebliğd e ııöylc 

1:t tcdir . 
1 ~ • 
)~il"YGz ~er Almaqya Çekoslovak yaya 
-~dıın · ederse, Fransa muhakkak 
~'tild a. koşacak, lngiltere ve Sovyet 

fııııtıııc: ~ ~ansayı tutacaktır. Faciayı 
"'9 ıçın vakıt geçmemiştir. • 

111z kralı ••rahattan 
"•z geçti 

~ Lorıd 
•ıı~ ra : 27 ( Radyo) -Başvekil 'tlt ~rla 

tıı· ~rı Yn . bugün kr.:lı ziyaret ede-
tir. 'la7.ıyet hakkında izahat ver· 

~ lo"d 
~ btr) ra : 27 ( Radyo) -Başvekil 
~ ~tk aynın ricası üz.erine Glaskova ı 
'd~t b tJlan kral vaziyetin inkişafına 
,.: acyahatını tehir etmiştir. 

ı _ ••• ••kert tedbirler 
it ~dr 2 
1 ! '-'il~ ~ _: 7 ( Radyo ) - Roy · 
dllitiil\ ~hi,._nin bildirdiğine göre , 
'~~il} dçıkısda ask'!ri tedbirler 
\ "-t ctrnektcdi r. Askeri kuvvetler 

I> rn.ızemesi takviye ve tez· 

teclir . 

1 

1 
1 

t 193&- 1937 y ı ı ı n ı n t 
i 126,427,000 Ura olan lh- ~ * racatma nazaran 1937 - i 
t 1938 yıllnın 1 h r a c a t ı t 
• a,988,000 llra fa z la•lle * 
ı 133,415,000 li raya baliA t 
$ olmuftur. Bu rakamlar lh i 
i racatımızm her gUn b i r $ 
t mlkdar daha artmakta oı. i 

· t dulunu göatermektedlr . t 

! 1937 - 1938 senelerınln on* 
bir ayflk ihracatı araamda * 
bir evvelkl seneye naza. t 

• r•n ihracat az olmakla i 
t lteraber gellr noktasından* 
! ehemmlyetll bir tazlallk i 
, arzetmektedlr • $ 

1 l t----··--------: 
1 lıntiyazların sonu 

A•m•n ordu•u bir ı•~lt reamlnde 

mesaia cevap vererek , lngilteıenin 1 
sulh yolunda mesaisinin temadi ede · 1 

Belçika Hariciye Nazırı bugünı 

millete hı taben radyoda bir nutuk 

söyliyecekt ir . 

Amerik•n kabinesi h•rek•tt• 1 
cetini bildirmiştir. ı Tramvay ve tünel 
Çemberıayndan.Hltlere mektup 1 • k ti . 

Vaşington : 27 ( Radyo )- Şi · 
ma li Amerika müttehi t devletleri 
kabinesi dün Reisicumhur tarafından 
bugün için fevfalade bir içtimaa da . 

vet edilmişt ir. Kabine bugün topla 
nacaktır . 

Londra: 27 (Radyo ) - Baş. 1 Şif e eri 
VC'kil Çemberl8yn B itlere dün gece 

Ruzveltfn mesajı •• 

Vaşington : 27 ( Radyo )- Re

isicumhur RuzveJt in, Orta Avrupa 
daki Ç ekoslovak meselesi hakkın
daki mesajı bütün A merikan dev 
letlt" rİne tamim t"cfümiştir . Bu me
saj her tar .. fta i)i karşılanmıştır. 

İngiliz Başvekili Çemtc•layn l'u 

-----------

şahsi bir mektup göndtrtniştir . Bu ~ 
mektup mündericat ı çok mahrem 
tutulmaktad ır . 

Prat : 27 (Radyo) - Başvekil 1 
G enera l Siyrodi; beyanatında şim· 1 

d iki hükumetin Hodza hükumeti ta· 'ı 
rafındalı kabul edilen Fransız ve in 

giliz teklifinin kabul edilemiyeceğini i 
bi ldirmiştir. 

Londra : 27 (Radyo) - Bura 
Jaki Çekoslovak sc fiıi Çeıııl>l' ı layn 

- G· risi i' inci sal ifc <ltı ·-

-------- - - -

Amasgada segliip 
Birçok köprüler yıkıldı, 

evler çöktü, yollar bozuldu 

Menileket hastahanesi sular altında 
Ama•ya: 27 (Ankara muhabirimiz blldlrlyor) - BugUn bur•. 

Y• gelen haberlere göre dUn ve bu ••b•h Ama•r•d• bUyUk 
bl seyllp olmu,tur. Birkaç gUndenberl bu mıntakada Y•lan 

Y•lmurlar çayları ıa,ırm•• ve - -- --
•ular blrıe,erek bu blllgenm Gayri mübadil bonoları 
bUyUk bir kısmını latna etmlf · 

tir. Ankara : 27 ( Telefon la ) - Gayri 
Sular. Aın.ısyanın içine hücum e t- -b d'll il d \ mu a ı ere , e erin e bulunan bo 

miş ve şehrin bir kısmı suya maruz 1 
kalmışt ır. Yollar hıırap olmuş, &al noları stanbul D. fterdarfı~ma 
birçok koprüleri yıl.mışlır. ba;: i evler vnf'rek k.11rşılık olarak tahvilat al. 
çökmiiş ve memleket hastH hanesinin mak üzere verilen mlihlet Teşrini-
alt katına .sular r:irmiştir. o cıvardaki evvelin 15 inde bitecektir . Gayri 
evleri do su basını~tır. Zarar henuz miibadiller Cemiyr:tinin bütün mu-
meçhuldur. İns;ını·a zayiat olup olma • amele ve hesapla rmm da lstanbul 
dıg- ı da nıalünı degildir. Bu bölgede 
hükumet 1.izım :gelen tcdbirleı c ıc. Dcfterdarhğına devri işine bu ay 
vcssiil etmiş ve sel f<' lah\ine uğra- lJaşmda başlanacaktır . Bu hususta 
yanlar& yardım etlhete başlamıştır. ha11rhlclar ikmal edilmif tir • 

N•fl• veklllmlz, yurd 

içi tetklkatlndan di.Sner dl.Sn 
mez mUzakerelere baf· 

lanacaktır. 

Bay All Çetlnkaya 

A nkara: 27 (t-fosusi muhabirimiz 
den)- Memleketin bazı mmtakala
rında bir tetkik seyahatına çıkmış 
olan naf ia vekilimiz bay ~ li Çetiıı
kaya, teşrini ~vvelin ilk haftasında 
A nkaraya dönmüş olacaktır. 

Nafia \iekilimiz Ankaraya döner 
dönmez, alakadarlar tarafından hazır 
lanmış lstanbul t ramvay, tünel ve 

hava gazı şirketlerinin hükumet ta · 

rafmdan ~abn almması işi hakkındaki 
p rojeyi tetkik edecek ve satın alma 1 
müzakerelerine zemin teşkil edecek 

eHslerı haztrlayacakbr. 

BELEDiYE HEYETi 
için bugün parti namzetleri 

tesbit edilecektir 

Bugün Partili . hemşerilerimize düşen 

mühim ve kudsi 

,.. 

BugUnkU yoklamalara nezaret 
etmek Uzer• gelen d•l•rll 

mebusumuz ZUhtU Durukan 

Adana merkez belediye seçimi 
begün, cümhuriyel halkpartisi mahal 
le ocaklarının yapacağı yoklama top· 
lantısı ife rkinci safhasına girmiş ola 
cak. Bugün, saat on buçukta mahal
le ocakları, merkez nahiye , kaza ve 
vilAyet heyetleri toplanarak parti nam 
zetlerini tespit edecek ve tespit edi · 
Jen isimler iları olunacaktır. 

Yoklamama tam bir serbesti ve 
intizam içinde cereyanını temin ve 
bu işe nezaı et etmek üzere partimiz 
merkezi tarafından Samsun mebusu 
Ziihtü Durukan'ın memur edildiğini 

ve değerli mebusumuzun evelki gün 
şehrimize gelmiş olduğunu yazmıştık. 

Şu hale göre , bugün mahalle 
Ocakları Heyetlerini teşkil eden 
ht'mşehrilerimizin büyük bir titizlik 
ve itina ile başarmağa mecbur ol
dukları mühim \ ' C kutsi bir vazife 
var demektir. 

Bir kere daha hatırlatalım Y.i , 
Part imizin bu seçimler için koyduğu 

' esas prensip, intih apl .ırın mutlak bi r 
serbesti içinde cereyan ıdı r. Binacna· 
leylı şclıı in dorl senel ik hayat ını · 

bir vazife vardır 

seksen bin kişi namına ellerine tevdi 
edecekleri insanları seçecek hem· 
şehrilcrimiz.in her dürlü harici tesir~ 

ve tazyiklerden çekinmiyerek vicdan~ 
ve göriişleı inin emirlerine itaat eciip 
reyleı ini kullanmaları bir memleket 
borcudur. 

Bu lıe ışehrilerimiz iyi bilmelidir
ler ki, kendi arzu ve reylerini izhar 
ederlerken hiç bir tesir \'e ku vvetten 
c; ckinnıeleı ine sebep yokt~r . Arzu 
ve reylerini hudutlandırabilecek olan 
şey ancak kanunlarımır. ve kararları 
daima memleketin mutlak f ayd1bını 

istihdaf eden Partimizin prensipleri· 
dir . 

Şimdiye kadar olan seçimlerde 
Adana halkı partimizin işaret ettiği 
yoldan yürümek suretiyle rüşdünü 
ispat etmiştir. Bunun en mükemmel 
delilide şimdiye kadar yapmış oldu
ğu intihaplardaki isabetidir. Bunu da 
anlamak için saltanat devriyle Cüm
huriyet idaresini ayıran on, onbeş 
senelik kısa 7.aman içinde şehrimiz.ia 
çehresindeki değişikliğe, şehir haya. 
tımızdaki inkişafa bakmak kafidir. 
Onbeş yıldanberi şehrin idaresini ele 
alan llelediye heyetlerimiz. belki gön
lümüz.ün arzu ettiği herşeyi yapama
mıştır. Fakat hu, mevcut maddi im
kanlarıınız.ın eksikliği yüz.ünden ol
muştur . Binaenaleyh, yeni bir Beledi· 
ye heyetini seçeceğimiz şu günlerde, 
şimdiye kadar gelip geçen Belediye 
heyetlerinin memleket için faydalı bir 
surette ve bütün maddi imkanların 
hududu dahilinde çalışarak şehre ve 
yurda layik olduklarını söylemek bi· 
zim için bir kadirşinaslık borcudur. 

Adana halk:nın ve partimiz men. 
suplarının aklıselim ve vicdanlarıncian 
başka hiç bir tesire kulak asmıyarak 
bu defada isabetli bir seçim yapacak-
!arından cmini7.. 

TÜRKSÖZU 

Hatayda eski adliye 
· teşkilatı lağvedildi 

Türkiye Adliye teşkilatın~ benzer 
yeni bir teşkilat kuruldu 

Ziraat Heyeti 

Bölgemiz pamuk vaziye
tini tetkik için şehrimize 

geldi -

Bölgemizd•:ki pamuk vaziycunı 
tetkik etmek üzere şehrimize gele
ceğini yazdığımı1 Heyet, dünkü Eh· 
presle Ankarad.ın şehrimize gelmiş · 

tir . 
Heyet Ziraat Vekaleti Ziraat Mü· 

dürü Umumisi Abidin Eğenin Baş
kanlığında merkez bürosu Şafi Rah
mi ve Mütehassıs Şemseddinden mü· 
rekkeptir . 

Heyet bölgemiıdeki pamuk va· 

İskenderun : 27 [Hususi muha· 
birimizden) - Hatay Devlet Reisi 
Bay Tayfur Sökmen dün buraya gel· 
miş ve merasimle karşılanmıştır. Tay· 
fur Sökmenin riyaseti altında burada 
bir kabine içtimaı olduktan sonra, Dev 
let Reisi Antakyaya dönmüştür. 

Bütün Halayda, eski adliye teş· 
kilatı lağvedilmiştir . 

Türkiye adliye teşkilatına benzer 
yepyeni bir teşkilat kurulmuştur . 
Adliye memurları arasında büyük 
mikyasta detişiklik yapılmıştır. 

Dil bayramı, dün Halayın her 
tarafında törenle kutlulanmıştır. 

ziye:ini ve rekoltesini inceden inceye 
tetkik ve teshil ettikten sonra bu 
hususta hazırhyacatı raporu Veki· 
lctc verecektir. 
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Çeklerin mukadderatı 
kimlerin elinde bul nuyor? r ş elfil Ü ır h il) e ır o e ır Ü 1 

, ....... _. ................... lllİİllİİİlllllll ... ___________ l ______ , ______ ,

1 Ben eş 
Sirovni 

• Krofta 
Ôsuski 

İlk Okullarda Gardenparti 1 Barbaros günü 

• 
Bu yıl talebe müracaatı 

çok fazladır 

KİMLERDİR? Şehrimiz ilk Okullarına bu ) ıl 
talebe müracaatı çok fazladır. Ta
lebe kadrosu hemen şimdiden dol 
muş gibidir. Mamafih Kültür Direk· 
törlüğü müracaat edenleri okulsuz 
bırakmamak için vaktinde gereken 
her türlü tedbirleri almış bulunmak 
tadır. 

Bugün Orta Avrupada parçalan 1 
mak teklikesinde bulunan Çekoslo 
vakyayı idare edenler n vezifesi ha 
kikattn müşküldür. Nıtekim evveıki 
gün Hoılza kabine~i istifa etti ve 
h;ıf,iye nazırı Gınflal Siıoviyeni 

bir kabine kurdu. Memltkette heye· 
can devam ediyor; her gün nümayiş 
ler oluyor; millet, Çek topraklarından 
bir parça bile feda edilmesini iste 
mi yor. 

ker olar.k iştirak 'dtn General 
Sirovi Prağ kuvvtt!eri kumandanı 

General Müttelhavze, zamanında 

Genel kuımay başkanı idi. 
Son kabinede harbiye nazırı o· 1 

lara bulunmuş olan General Sirovni 
memleketin milli heyecanla çalkandı· 
ğı bu günlerde hükumetin basına 

geçmiştir. 

HARiCiYE NAZIR! 

Hodza k~binesinde olduğu gibi 
yrni kabinede de Ha•iciye nazırı 

bulunan Kamil Krofta bu gün 62 

Kültür Direktörlüğünde 

bir toplantı 

Orta okul beden terbiyesi ve 
müzik öğretmenleri dün öğleden 
sonra Kültür Direktörü Ekrem Gür · 
selin haşkanlığında toplanarak gö· 
rüşmüşlerdir. 

Bu itibarla, Çekoslovakya huku. 
meti başındakileri ve bu mühim si. 
ya~i kavgada ıolleıi bulunanları göz 
den geçirmtk faydalı olacaktır. 

CUMHURREISI BENEŞ 

Dr. Eduard Beneş bugün 54 ya 
şındadır. 1916 da, Avrupa harhin 
eıı hararetli sahasında bulunurktn 
Amerikaaan gelen Doktor Beneş 
derhal Fıansa)a gitmiş ve oıada, 
Çekoslovakya için milıi bir hükumet 
kurmaya çalışan Mı.seıık, Stefanik 
ve Osuski ile birleşmiştir. 

yaşındadır. • • , 

Vaktile lise muallimliği e-len 
1 

I Krofta 1916 da pra(f üniversitesine 

Pıosfesör olıırn~, 1920 de de siyasete 

Yağmur devam ediyor 

Pariste Bonapart caddesirıde es 
ki bir binada toplanan bu döı t a· 
danı, memleketlnini istiklale ka,uş 
turmak, Avusturya idaresinden kur· 
tararak milli, birlik elde etrr.ek arzu 
snrıda idı!~r. Umıımi harbin netice· 
sinde Vcrsay muahedesi ile lu arzu 
tahakkuk ediyor ve Çekoslovakya 
Cumhuriyeti kuıuluyor. 

Masarık yeni Cumhuriyetin reisi 
oluyor ve on be~ sene müddetle 
Beneş de Çek hükumetinin hariciye 
nazırlığını ifa ediyor. 

Orto boylu, oldukça zayif nahif 
ve sevimli bir adam olan Dr. Beneş 
çok iyi lıir hatiptir. Bfneş )'Üksek 
tahsilini Fransada Dijon Üniversite
sinde yapmıştır. 

Cumhuır e~i Masarik, devlet rris 
liğinden çekildiği güre kadar onu 
kendisiııe bir mü~a,ir yapmış, l ütün 
müşkül meselelerde onunla beraber 
hareket etmişti. Avrupa devletleri 
arasındaki büyülı- konferanslar, Mil· 
Jetler Cemiyrti toplantılarına iştir~k 
eden Beniş Avıupanın en tanınmış 
devlet adamlarından biridir. F ramız 
Başvekili müte'leffa Beriand'ın da 
sevdiği bir arkadaşı idi. 

Masarik, ihtiyarlığı yüzünden, 
ölümündtn bir seııe evvel, Cumhur. 
reisliğinden çekilmiş, yı rini Beneşe 
vermişti. Eski hariciye nazırı Masari· 
kin siyasetine aynen Jev;;m etmiş, 
ondan evvelki bütün dustluklna sa· 
dık kalmıştır. 

Beneş, devlet riyaseti dairesin· 
dt her gün muntazam bir ştkilde 
çalışır. Karısı, onun iştirak ettiği 

bütün nümayişlerde, toplantılarda 
bu'unur. 

Bumharreisi nutuk söy'erkeıı o
nu cankulağı ile dinliyenlerin başın 
da kaıısı vardır. Baynn Beneş, koca 
sı İçin cok değerli bir çalışma aı ka
daşıdır. 

BAŞVEKiL SIROVI 

Rus ihtilalint gönüllü olarak ya 
zılan Çekler ara.ında Sirovi de bu· 
luııuyordu. Karpatlardan toplanan 
bu gönüllüler Siberyaya, oradan da 
Vladivostoka kadar gönderilmişti. 

ihtilalde yüziinden ağır surette 
yaralanan Sirovi bir gözünü kaybet 
nıiştir. Ve o zanıant!anbcri sağ gö· 
zü üzerinde siyah bir bağ taşııııak
taJır. 

Çekcslovakyanın istiklali için a 
çılan mücadeleye kahraman bir as· 

'ı girmiştir. 

Vatikanda, Berlinde ve Viı'ana· 

da Çekoslovakya elçisi olarak bulu· 
nmıış, sc nra Beneşin f>ariciye nazırlı · 
ğı zamanında onun hususi katibi 
olmuştur. 

Beneş lu diplomatta büyük bir 
e bli}et göı müş, kendisini hariciye 
ne7.areti- mü trşarı yapmıştır. 1927 
den 1935 e kaear lıariciyt müste
şarlığında !,ulunan Krofta, Doktor 
Beneş cumhurreisi olduğu z:ıman, 

hariciye nazırı olarak onun yerine 

geçmiştir. 

Kamil Kıofta diplomasiyi şu şe 

kilde tarif etmektedir: 
"Diplomasi milletlerin lıakları 

ve vazifeleri arasındaki bir müvaze
nedir. 

LONDRA ELÇiSi MASARIK 

Bugün Çekoslovakyaııın siyase· 
tinde cunıhurreisi ve başvekilden 

soPra mühim rol oynamak itibariyle 
Londra ve Paıis Elçileri gelmekte 
dir. 

Çekoslovdkyanın LonJra elçisi 
ınerııleke l in istiklalini temin etmiş 

olan ilk cunıhurreisi Masarikin oğlu· 
dur. 

Şehrimiz ve civarına kısa fası 
lalarla kalı hafif ve kah siiıekli yağ 
mıırlar yağmakta devam etmekti! 
dir. Dün de sabaha karşı şehrimiz 
ve civarına ve öğleJerı sonra da ova 
nın bir kısım yerlerine yağmur yağ· 

mıştır. 

Tel<aiit ve dulların maaşı 

Maliye:len şimdi ) e kadar üç 
aylık ınJaşlarını alamayan ltkaüt , 
dul ve yetimleıin maaşlarının tevzi. 
in~ önümüzdeki Teşrin ayı içinde 
devam olun~caktır. 

Belediyece cezalandı -

rıla nlar 

Ekmekçi Sait oğlu Mustafa ha 
mur ekmek çıkardığından brş,karar 
hilafına küçiik bardakla menba suyu 
satan Ali iki, yağsız peynir satan 
Ahmet oğlu Ömer Uysal beş, dük
kanlaıını pis tutan Salih ojlu Mus· 
lafa, Az ııı i oğlu Nimetullah ıkişeı , 
l:ulaşık ve tortulu menba suyu s•lan 
Kasım oğlu Müfit ıki , bozuk yağ 
kullanan aşçı Ali oğlu Abdi iki lira 
para cez~sile cezalanJırılmışlaı dır. 

• 
Kültür tayinleri 

Öğrrlnırn oku'u ehliyetnamdi Arıf 
Berköz ş lırimiz eıkf'k öğretmen o 

1 kulu fr~nsızca öğıetınenliğiııe ve 
Nevşehir Acıgöl öğri:lmerılninden 
Mahmut Soykul şebrimiz kız lisesi 
öğretmenliğine ta}İn tdilmişlerdir. 

Parls elçlsl Osuski 

Masaıik ve B~neşle beraber, ye
ni Çekosrovak hükumetinin istikla· 
!ini temın yolunda çalışmış olan 
Osuski bugün elli yaşındadır. 

Aslen Slovak olan Osuski daha 
çok gençken nıilıi harekete iştirak 1 

etmiş ve Avuslııryaya karşı siyasi 
mücadelelere girişmiştir. Avusturya 
hükumetinin tazyikinden kaçarak 
Amerıkaya giden Osuski, Şikago 
Üniversitesinde hukı•k tahsil etmiş 
ve hukuk doktoru çıkarak Avrupa · 

Asalet memuriyetleri 

tastik edildi 

Pamuk üretme çiftli~inde kont· 
rol memurlarından Nazmi Könice 
Mehm~t Peşceli, Ziya Önel, Cahid 
Göker, Hikmet Eren ile Asistan Se 
mih uygur, ayniyat memuru Nuri 
Dinç, anbar memuru Hüfeyin Öztür· 
kün asalet memuıiyetleririıı ta~tik edil 
diği bakanlıktan vilayete bildirilmiştir. 

ya gelmiştir. 

1919 da sulh konferansında Çe 
koslovak cumhuriyetinin esasları \es· 
bit oru ıurken biiyük faaliyeti göıü 
len Osuski 1921 fo Paris elçilıği

ne tayin e1ilmiştir ve o ıaıııandan 

beri bu vazifcJedir. Çek - Fransız 
anlaşması müzakerelerin le de, Be· 
neşin başkanlığındaki murahhas he· 
yeti arasınd~ _bulunmuştur. 

Atatürk Parkında bütün 1 

hazırlıklar ikmal edildi 
Büyük Türk Denizcisi baş ami· 

ral Barbarosuıı amiral Andre Dor· 
yayı Prevezede mağlup ettiğinin 

400 üncü yıl dönümü münasebetile 
Adana idman Yurdunun önü· 

müzdeki Cumartesi günü akşamı 
Atatürk Parkında vereceği Garden 
partinin bütün hazırlıkları ikmal edil 
ır.iş ve bist de ya pılıııışlır. 

Gardenpartide mükemmel bir 
büfe, zengin bir piyango bulunacak 
ve park o gece için şimdiye kadar 
şehrimizde göıülmemiş derecede 
renkli elektrik ampullariyle tenvir 
edilecektir. 

bugün akşam Halkevimizde bı r tö. 
ren ı apılacaktır. Bu törene herkes 
gelebilecektir. 

Sebeb ne imiş ? 

Muzaffer adında birisi Mustafa 
yı beş günde eyi olacak derecede 
döğdüğünden hakkında kanuni mu 
amele yapılmıştır. 

Torosspor-Adana Seyhan Eşyaları çalanlar aranıyor 
spor maçı 

Pazar günü Mersinde yapılan 

resmi maçta Torosspor - Adana 
Seyhanspoı kulübün~ 3-2 galip 
gelmiştir. 

Sıtma enstitüsü 

müstahzırı 

Hacılı köyünde oturan Emin oğ 
lu Halil Yüce, tvinin oda pen 
ceresinin demiri kırılmak suretile 
şahsı belisiz kimseler tarafından 15 

1 kilo yağ, altı metre basma, iiç kadın 
entarisinin çalındığını şikayet etme· 
si Ülerine suçluların ve çalınan eşy•· 
!arın meydana çıkarılması için tahki · 
kat ve takibata başlanmıştır. 

1 
Ş~hrimiz sıtma enstitüsü müstah J 

zırı Mecbure Diner, Ankara sıtma 1 ~;\[ - --- • ~ 
mücadelesi müstahzırlığına tayin 

1 
1,Jı..,,_ · -:'· ( . ..,,.....: 

edilmiştir. il ' _ _ ~ 
'\ , , 

Fabrikada suç üstüııde 20 Eyıoı 938 , 

yakalandı Hava ekseriya kapalı ve hafif 

Sabıkalı hırsızlardan lncirlikli riizgarlı. En çok sıcak 27 derece 
Geceleri en az sıcak 14 derece. Kemal lıır,ızlık maksadile geceleyin 

çift~i faLri~asına girmiş ve suç üs 
tünde yakalan.rak hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Yaylada hırsızlık 

Büıücek yaylasında oturan Emir 
ler mahallesinden Ali oğlu Omer 
Ordarın evinin salonundan bazı e-ş· 

yalarının ç•lı n dığı şikayet edilmiş 

v~ yapılan tahkikatta hırsıziarııı 

Şeyh köyiiııd" oturan Çoba~ Dur 
ııııış oğlu Me1ım t Merd ve J.;man 
o~lu Rıza oldukları anlaşılarak ya· 
kalanmış ve çalılık:aıı • şyalar mey 
dana çıkarılmıştır. 

Dörtyol yolunda bir 

kamyon devrildi 

C ' yhandan Dür tyola gitmekte 
olan ( DJrlyot 17 ) numa•alı kanı · 

yon devrilmiş ve yolculardan Dört 
yollu Ahmet oglu Ali sol elinin 
üzerinden yaralanmıştır . Dikkatsiz· 
!iği göıiileıı şoför hakkında kanuni 
muamele ppılmışt r. 

r v-ı 

Hcn1şeri ! i 
Helediye ' eçim günleri yak 

şıyoı Şu aşagıya yazdığırnı7. 

nokıaları unıılnıa reyini kullana 
cagın 7anıan ona göre hareket 
el! 

Belediye kanununun 

blı inci maddesine göre: 

1 - Her müntehip kendi 
reyini iııtıhap sandığına bizzat 
atacakıır. 

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

3 - Her miintehibin elinde 
nüfus tez~eresi olduğu halde 
intihap encümenine gelecek. ev 
vei<ı ınu;addak intihap deftrin 
deki adı hizasına im1asını, e:ler 
okuyup yazmasını bilmiyorsa 
parmak izini koyacaktır. Bun 

1 

d•n sonf' rey puslasını alarak 
inti hap olunacak aza ınıktaıının 

ıki mislini yazacak yeya yaıdı · 

rarak sandı!!-;ı ,.tacııktır. 

. .. 

Hitler 
verdiği 

dün son 
nutkunta 

- Birinci sahifeden artan - • 

vasıtasiyle gönderilen Hitlerin son 
t~klifine karşı olan hükumetiıı cev• · 
bını harıciye nazırı LorJ Halıf aksa 
tevdi etmiştir. Bu cevapta Çekoslo· 
vak hükumetinin Hıtlerin bu son 
teklıfirıi asla kabııl edenıiyeceğini 

ve sonra kadar vatanlarını 
müdafaa edeceklerini bildirildiği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Prağ : 27 (Radyo) - Buradaki 
İngiliz ve Fransız murahhasları ınüş 
terek bir beyanname neşrederek 
Çekoslovakyanın silahlanmasından 

lıükı'.lmetlerininin hiçbir nıesuliyet ka 
bul etmeyeceklerini bildirmişlerdir. 

Prağ: 27 (Radyo) Hitler Çek 
lıükümeli; Polonya ve Macar hüku· 
metlerine akalliyetlcr meselesini gö· 
rüşnıeğe hızır bulunduğunu bildirmiş 

tir. Po!onya ınurahhaslaıile bu hu· 
susta müzi\kcrelere başlanmıştır 

Berlin: 27 (Radyo) Çekoslovak 
yanın cevdbınırı her ne o1ursa olsun 
mukaı rer o1an bir t eşrinevvelde Al 
man ordusunun Südet mıntakasını 

işgal '!d ceğini bildir:~işt:r. 

Berlin: 27 (Radyo) Sıidetlerin 
şefi H~nlayn; yanında elli gönüllü 
bulun lu~u h •ide Sütlet mm takasına 1 
geçmiş ve rarım saat kadar kaldık· 
tan soııra t~krar Atmanyaya dön
müştür. 

Belçika: 27 (Radyo)- Hükumet; 
vahim bir vaziyet üzerine altı sınıfı 

silah başına çıığırnıış ve izinli bulu· 
nan zabitan ve askerlerin izinlerini 
geri alarak kıtalaıı başına dönmele 
!erini emretmiştir. 

Beri in: 27 (Radyo) Hörras V el 
son yar.ında İngilterenin Berlin se:i· : 
ıi Nevi! Henderson bulunduğ·ı h.I · 
de lıugün saat 12,15 de Hitlere Çeııı 
berlaynın mektubunu tevdi etmiş 

ve 1,45 de tJf}are ik Londraya 
dönmüşlür 

28 Eylül 
1 

Biz Almanlar 

ATATÜf1~ 
Takdis ediyor~ 

. - Yazan 

Baldur von Schitl 

(Dünden artı 

Atatürk kimseye itiııı~ 
L: jn~ 

niyeti olmadığından rHr 
le iddi acasına oynayan ° lir 
istifade ederek daima ır•. 
tır. Ana doluda da kiiçiikf" 
ecnebilere karşı nefret vı 
hissi mevcud olmasına _r• bir 
türk Anadolu'nun malıır I 
olarak bu gün Rusy•, i ı · 
Fransızlar ile bir başka J 
lngiltere ve ltalya ile -anla~ 
Tim bulmuştur. Fakat biçdi 
bunun bu hareketini keP 
aid bir hizmettfn başkl 
beklememelidir. . 

Biz Almanlar onun ~~ 
istiklaliyeti hususundaki 1 

f .k. Jıfl 
celerin" yakın olan ı ır 

takdis etmeliyiz. I 
Atatüıkün bir ar•~ 

k. 0sıı1 
karda~lığı yapmış es ı h 
Jetinin müttefikine ve He i~ 
aid kulağı ~ir şey işitnıık ~ 
-·· ··ı · Ektbu000 
gını soy emış. a a 
ber mühim bir hakikat 

1 

iki millet' de istiklal ve hii'~ı ~ 
k t rııs' çarpışmış ve hal ı e kı 

şimdi idealleri hususunda. iı' 
hetlerinden aralarında bil 
doğurmuştur. 

Daha on yaşında ık'~, 
kendi küçük çiftliginin ıarl• h 
1 ın ın tohu nları karga'Jal1~; 
dan masun bırakmış oldU»~~ 
ye ediyorlar ayni tarıda,_~1 
ye topraklarında neşviin~ /, 
styasi tohumları aç harı;~ 
ga'ların hücumundan kurt• su~ 

Her hangi bir devlt1 ~ı 
m-,nların 1 ki kapitülasyon tıı 
ni düşünerek gayet kibar~ . 
siyasi bir istikraz vernı' i 
kendi nijfuzlarını arttır~1~~~0 
ıinde Ankara real polıtık fı~ 
ra, ve Material alırlar .. 

1 
si 

bir suretle kendi müstakı 
rini feda edemezler. . ~a 

Çok hayal ve ü·nıde 
·ıı 

Türk halkının tuııug . 
kın' 

mucizelerini anlamayan 

Köy kızları içirı ~ 

~ ~ 
Ankara : 27 ( Hususi ~ıi ~' 

Bakanlığı , geçen d ~rs Y .~ ııı· 
.. b h" · · olıı 1 

tecru e nıa ıyetınae ~ 

Bursa köylerinin birinddı~il 
!arı için biçki, nakış ve 

t ~ açmış ı . . d 41 ı Q 
Bakanlık, b~ kurs~ar~ ~ g:~ d·~ 

olan öğretm~nı şelırıııııZ .. d' ı. 
lsmetpaşa kız Enstitiiıu;rı t~, 
müJdet çalı,tırmıştır . o.~ p )üt 

o . .. d ·1 nişıır ,,1 •~ı ne oursaya gon en ı ıav 

yılı içinde gene kurs a~ı)~ 1~ 
k eli 

bu kıırstan alınaca n ~ur. 
köyler de grniş mıkyasd.~ )~I 
ması cihetine gidiiecektır · l,,. 

. l t•' Yunan - Alman. 

n eticelc:!fl 

---- :. ı' 
Atina: 27 - Kısa vır a' 

- ·a 
da Yunanistanla A lıııanl nl 
vukua gelen yeni ticar:t :nıO . 
rın neticesinden Yuııanısl 2;, 
sine düş~n ihrac.ı yüzJe P"I 
hesapla 90 mil yon ıııarkı 

ı\ 
.. . 1 c~~ ~~ı 

Murettıp a a .~ııı ~,, 
Gazete kısının~ıı "ııl" ~'. 
cak iki mürettıJ' ı~ 1 

. ·ıe 
ğız. ldarehaneıtl 1 

racaat. 
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Bir Kaza 
Filistin çeteleri Şarki 

toplanıyor Erdünde 

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

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANEJ MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NİN 

Vapur limana 
girip d . . 
A . emırledı. 
k 212 Vapurdan çı 
IOı:;ı h 

!liikAY~ 
içlerinden birini l 

yanına yolladı -

lar. Giden arkadaş 1 
aşağı indi ve ka. 

Dün gene 
surette 

her tarafta 
müsademeler 

devamlı 
oldu 

En güzel Romanlar Kadar Cazip - En Hakiki vak'alar kadar dogru 
ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 

? ? 

ı' 

emen pos· 
lıban . . 
ç k enın yolunu sordu. Burası, bır 

11
\. muallimlerle beraber yaptıkla

id· ır tetkik seyahatinin son limanı 
ıtı~·k l<aıısı Beyzadan muhakkak ona 

tup gelmişti. 
1 

1 
Pastahanede adresine mektup 

M kJu. Hemen zarfı sevinçle açtı. 
c lup • k . . f 

~ad aşagı yu arı yırmı sa}' a 
g •rdı Karısı, ayrıldığındanberi 
}:ten bütün hadiseleri anlatıyor ve 
ca
2 

ndaki kavuşmalarından duya 
labı Zevki ve saad•ti uzun uzun i-

.ediyordu: 
İe Si cvgili Aziz, seni karşılamak 
,ııı t 

gib· .5 ancula geleceğim. Bıraktığın 
1 Yıııı S · · d · llıe · enın sevgın en ve sem 

c, ltıt etmekten başka bir düşün· 
cı:ı Yok. Tavsiyen mucibince am
ttn ~dtn Selimin ziyaretlerini kabul 
s~ ııyorunı Hakkın var kocacığım 1 

ni; zamanlarda sık sık gPlişi be 
lır d.~ sinirime dokunuyordu. Pa 
CG ltUnij Ayferle beni davet etti. 
c/• bizi otomobille gezdirecekti. 

lllcdirn t b'' ·ı·h A, . a n ... : a ... 
Y« dzız mektubu bıtirince gözleri 

var I< . 
Yord ı. arısı onu ne kadar sevı 
nGı u. Ona ne kadar bağlı idi. Gö 
llıtğtfthatile geldikleri limanı gez· 
lı 11.' başladı. Hareket zımam yak-

"ca · k 'y ıs cl~ye doğru :·ollandı. 

ıÇ;ı1 olda bir gazete aldı. Gazeteyi 
lı, ~Çtııaz gözüne bir havadis iliş 
D1,1c en~iııi tutamıyarak bağırdı. 
o llıij~~.tıtrcme~e başladı. Gözleri 
!ll;,1d ış havadisin üstünde şunlaıı 

U: 

hrıı~Soıı haberler : Pazar günü ak 
~·t· · .... Yolunda Selim Demli bir 

·~ d5. ~nrııı. nerken bir ııçuruma yuvar 
lc0., ~l_ır. Kendisi yanında bulunan 
' ~esı 
olıtıij 

1 
ve on yaşındaki kızı Ayf~r 

şerdir 
k Aziz ·• 
ıı g . n• yapacağını bilıniyerek 

l,deh~'.ci a:ıeylıan~sine girdi. iki 
~~ 0 d 1 •kı ıçtiktrn sonra çıktı. Ar· 
~ı ıtı• a ölmelıydi. Yaşaması için 

~~n.a Ve bir sebep kalmamıştı. 
~ Y<ıı:nı arka cebine attı. Tabanca-

, 11151 ~da Yoktu Gözünün önünde 
lı~ D~ın:k ~~1 canlandı ; çıldıracaktı. 
~ llıin; ı karısı ona yalan söyle 

~ ~ Buı-
~iı "li. ,_,,un ı•olcular vapura gelmiş 

ı\ı- t herkes haberi okumuşlu. 
iık,0

1 z ~rkad~şlarının yanında ge· 
};ı ;;.... ç kımseye bakmıyordu. 
·•ı .,. ""Un~ ğ'k . K . ) · 'alı · e ı tı. amarasına ın 

)lrjı. p :~cası çıkardı, şakağına da 
~11fu. lk;t bir türlü tetiği çekemi

,cı ~1du ~~ saat. ~onra garson kapıyı 
f lll!d. Yenıegın hazır olduğunu 
,,ti \· ı. 

i 'ııı ~le ek sal . . b" Ul~ 11 onuna ınınce utüıı 

ı,,k' ı\f~~fı a ~~.şında buldu : 
1 t,lti dersınız arkadaşlar sizi 

y. Sak'.11' dedi. 
~l~~~n<J~ı !tÖrüıımrğe çalışıyordu. 
ı, ı, ı\z · ıztırap izi yoktu. Akşam 

ıı ız s(ik. 
~Un de .. Unttini bozmadı. Er-

ı;j· 1-ı,ha oyle geçti. 
ı. Yet I 

Yo culuk Litmek üzere 
.v, 

~.~ 3•rn 
'< ı'ı lsıaar~ya girmişladi. Sabah 
1 «lı. n ulun ufku göıünmeğe• 

ı... ı\ı-
J. "'!. ıı lt" 

Ilı~ kap Uvertede yoklu kamara-
lı arııııış v k .. .. r, e aı a ustu uzan-

l ı 1 ., ... • ,,,. ·•ıı r 1 
~., '0de 11

1tırna yaklaştı. Rıhtımın 
~ .. 111 iı:ırcı sa !anan mendiller göze 

fdi Y, 1-J k . . . eı es sevıııç ıçııı· 

lı l\ık 
hı,ı aı1•şl . 

'ıd 1 fi arı_ giiverteJe onu b,k. 
kotl( eıısı nıuhtenıl'I bir fela· 

Uforlaı<lı. 

1 
maıanın kapısını vurarak: 

- Aziz haydi hazırlandın mı , 
diye sordu. 

- Hazırım, gtliyorum .. 
Kamaradan çıktı. Arkadaşının 

koluna girdi. Başı Jüşecek gibi önü 
ne sarkmıştı. Arkadaşına: 

- Beı>i tut, düşeceğim , diye 
kekeledi .. 

Güverteye çıkınca onlara doğru 
bir kadının koşmakta olduğunu gör
dü, bir kadın.. r anında bir de kü-
.;:ük bir kız. Kızı ... 

- Beyza! Ayfer! .. 
Gelen karısı idi. Aziz afal!Jdı. 

Kucaklaştılar. Karısına sayıklar 
gibi sordu: 

- Sen .. Sen misin Beyza? 
ikisi de sevinçten ağlıyorlardı. 
- Aziz, gazetelerdeki havadisi 

Kudüs : 27 ( Ra:lyo ) Filis· 
tinde karışıklıkların arkası bir türlü 
kesilmemektedir. Akkada bir Arap 
polis yaralanmıştır. 

Bazı müsellah şahıslar Nablusta 
kaymakamlık binasına hücum ede
rek pencere camlaıını kırmış, resmi 
evrakları yırtmış ve hiç bir muka· 
beleyr uğramadan savuşup gitmiş. 

lerdir. 
Şarki Erden hududunda ve Bi · 

sanda bir çok çetelerin toplandığı 
görülmüş ve bunların üıerine tay
yareler gönderilmiştir . 

ı-~~~~~~~ 

lZiraat 
1 

mektepleri 

mi okudun? 
- Evet.. 

köylü ile beraber 

Bizi mi zannettin? ı çalışacaktır 
Hayır .. İnanmadım karıcığım! 1 

Ankara: 27 (Hususi) - Ziraat 
Çünkü Selimin davetini ka. vekaleti köylü ve çiftçiyi yakından 

bul etmediğini yazıyordun! alakalandıran bir tedbir almıştır. Bu I 
- Demek ha~' o le.dar çok tedbire göre her ziraat mektebi, herl 

irıamyorsunl.. Ah .. Sevgili Aziz . . sene kendi civarında meşgul olabi-
Bir yanlışlık olmuş. Kazaya uğrayan leceği adet ve nisbette köyü tesbit \ 
teyzenin kızı idi. isimleri karıştırmış 1 ederek bu köylerin her nevi mevzuu 1 

laı .. Ah, kim bilir ne kadar üzülmüş ile alakadar işleri ve umumi surette 
sündür. ' zirai kalkınma mevzuu ile alakadar 

- Hayır üzül ınedim, yanımda olacaktır. Bu suretle hem talebe ame 
5enin mektubun vardı. Ye sarıa iti
mat ediyordum Onun için ınanma· 

mıştım. 

Tekrar kucaklaştılar. 

I 

ALSARA Y :::: 
Baştan aşağı yenilikler, maroken 

koltuklarla süslenmiştir. 

Pek Yakında 
Bütün cihan müşterilerinin sevimli 

minimini yıldızı 

Şirley T empl 

li bir staj yapmak imkanını bulacak 
ve köylü de teknik şekilde ziraat yap J 

masmı öğrenecek ve kendisine hiç j 
bir masraf ve külfete katlanmadan 
mükemmel bir yardımcı edinmiş ola· 
caktır. 

Bu tecrübe bundan evvel Anka· 
ra Yüksek Ziraat enstitüsü tarafın- 1 
dan Balgat köyünde yapılmış ve çok 
iyi neticeler vermiştir. 

Talebe lıer sene başka bir kö· 
yü ele alarak üzerinde çalı~acaktır. 
Ziraat mekteple'İmiz bu iş için ha· 
zırlıklara başlamışlardır. Bu arada 
köylerimizin hartahrı yapılacak, su 
işleri halledilecek ve icabında köy 
barajlan vücuda getirilecektir. Su 
bulunmıyan )'erlerde toprakaltı su· 
!arından da istifade imkanları araştı ' 
rılacaktır. En nefis ve eğlenceli filmine 

davet edecektir. 

1 
13unla•ddn ba~ka köylerde alıır

lar;n ve diğer techizrtm da ıslahına 
----..: j çalışılacaktır. 

Telefon : 212 9741 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden: 

Adana Namıkkemal ilkokulun
da 894 lira 13 kuruş bedeli keşifli 
iki dersane inşatının yapılması 938 
senesi 1 nci Teşrin 7 inci cuma gü
nü saat 11 de Vilayet Daimi Encii 
meninde ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 51 lira 60 kuruşluk 
teminat makbuzu ile birlıkte ihale 
gün ve saatinde Daimi Encümende 
hazır bulunmaları ve şartname ile 
keşifnamesini görmek için de her gün 
Kültür Dairesine müracaatları ilan 
olunur. 

25-28-2 5 9786 

Satılık Çiftlik 

Ceyhanda lsalu Köyü civarında 
Kenan Paşı adıle maruf 4 5 Bin 
dönümlük Çiftlik Satılıktır. Talıp 
olaol•< M~r~inde Şaban Çıftçi ve 
oğullarına müracaat clmcleri ilan 
olunur. 

22 25 - 28 

1 ------

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden: 

Müessese Hayvanalının bir sene
lik yenı ihtiyacı olan 1:~5-150 bin 
kilo )Ulafın beher kilosu beş bu
çuk kuıu~ ıııulıarıı,ııen bedel ile ve 
kapalı zarf usulile 2110/938 tarihin-

1 

Jen itiiıaren onbe~ giin müddetle 
munakasaya çıkarılmıştır. 

ihalesi btş leşrıni evvel 938 çar
şamba günü saat on ılöıle yapıla 

caktır. 

Teminatı muvakkatası (618) lira 
(75) kuruştur. fsteklihin mezkıir 
giin ve saalta hara merkezindeki 
komisyon mahsusuna müracaat et· 
meler ilan olunur. 9788 

25-28 - l 4 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çaıı,mak üzere bir 

kadın asçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstiyenlerln idare 

'ıhanemlze müracaat etmeleri 

c 

Tulkere civarında gezen devri 
yeler üzerine ateş açılmış ve iki Ya 
hudi poli,i ağır surette yaralanmış 

tır. 

HayfaJa birkaç Yahudi mağa
zası yakılmış ve itfaiye yetişerek 

etrafına sirayetine mahal bırakma
dan söndürmüştür. 

• • 

Şaheseriyle Kapularım açacağım Sayın müşterilerine Arzeyler. 

Telefon ........ , . Asri . . . . . . . . 250 

Hayfada deniz kenarında gezin 1 ::-----------~--
mekte olan h~lkın üzerine çeteler 
hücum etrr,iş ve yetişen askerlerie 
yapılan dir saatlık musademede üç 
Arap yaralanmış , iki Yahudi polis 
ve bir Arap ölmüştür . 

Suni yağmur 
tesisatı 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 19-26 9714 

Berlin: 27 - Ziraatça münbit \ __________________________ _ 

yerlerde şimdiye kadar 40 000 Hek 

tar bir araziyi sun'i olarak yağmurla 
mak kabil olmuştur. Bu hesapla u 

mum zirai muhitin yüzde 0,15 ini 
teşkil etmektedir. Çok geniş bir tarz 

da olmak üzere büyük bir tesisatta 

yapılacağından senevi hasılatın mik

tarı bir çok yüz milyonlarca marki 
bulunacaktır. 10-20 sene zaıfında 

iktiza eden yağmurlama muhitine ta· 
mamen irişileceği tahmin ediliyor. ! 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığını ve en 

sonmodellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildiıir. 

G. A. 14 
(Yurd 

9691 
Kızılay caddesinde ıstiklal Okulu 

karşısındadır.) 

Elektirikle yağmurlama tesisatı saye :-----------------------·----

sinde ın•hsulat çoğaldığından alelhe 
sap l:ıeher hektar başına 180 marki 

bulduğundan böyle bir tesi,atın mas 
rafı 5 8 senede ödenmiş olacaktır. 

YAZLIK 
Sinemada 

Bu Akşam 

Başlan başa heyecanla dolu 
bu Filmi takdim eder. 

9773 

•• Seyhan Nafia 
dürlüğünden: 

mu- 1 

• 
l - Adana tayyare hanğarında 1 

ilaveten yapılacak inşaat keşif tuta ı' 
rı olan (926) lira 42 kuruşla açık 

eksiltmeye konulmuştur. ı 

.. 2 - Eksiltme 14-10-938ta / 
ııhıne ınüsadif cuma giinü saat onda 

Nafia dairesiııde yapılacaktır. 

3 - lstıyenler bu iş' aid keşif 
evrakını görmek üzere Nafia Müdür 

lüğüne müracaat ec'.ebilir!Pr. 

4 - isteklilerin (69) lira 48 
kunış muvakkat teminat verilmesi 

ve bu işi '!apmağa iktidarı olduğuna 

dair Nafia Müdürlüğünden alınmış 

vesıkayı göstermeye mecbuıdur. 

' 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
hanun \o: f.J.<J<) 

Kanunu 
f..a/111/ ııırılıi . :!iıf>I 19.'ill 

,\eşrı ıurılır I Ji~I 19J!J 

• - Dünden artan · 

Avukatlığa veya memurluğa mani suçlardan birile takiı) altında 

bulunanlar veya mahkum olanlar avukat yanında istihdam edilemezler. 

Madde 34 - Avukat, bürosuna aid işleri kendi mes'uliyeti altında, 
yanında çalışan stajyer veya katib vasıtasile de takib ettirilebilir ve su
ret aldırabilir. Dava dosyaları yalnız avukat ve stajyerleri veya taraflar 
canibinden tedkik olunabilir. 

Madde 35 - Avukat vaz'ıye 1 eylediği işlere aid münazaalı hak
lan iktisabdan veya bunların iktisabına delaletten memnudur. Bu mem· 
nuiyel işin hitamından itibaren beş sene sürer. 

Madde 36 - Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya 
verilen bir ücret yahud herhangi bir nw•ıfaat mukabilinde avukata iş 
getirmeğe delalet edenler üç aydan bir seneye kadar hapis cezasile ce
zalandırılırlar. 

Bu hareketi yapanlar memur iseler verilecek ceza altı ay hapisten 
aşağı olamaz. 

Madde 37 - Avukatlar, mahkeme huzuruna, Adliye Vekaletince 
tayin kılı01cak resmi kıyafetle çıkmağa mecburdurlar. 

Madde 3ts Her adliye dairesinde baroya ve her mahkeme Hlo-
nunda avukatlara mahsus bir yer ayrılır. 

Madde 39 - Avukatlar baroda kayıdlı olan bürolarından başka 
herhangi bir yerde, mahkeTıe salonlarında veya adliye binasında hukuki 
istişarede bulunmaktan memnudurlar. 

Bu madde hükmü, avukatın sureti mahsusada davet edildiği haller
de tatbik olunmaz. 

Madde 40 Avukat deruhde eylediği her iş veya dava yahud ya-
zılı mütaleasına m'iıacaal olu01n her husus hakkında ayrı, ayrı munta· 
zam dosya tutmakla mükelleftir. 

Avukat, kendi tarafından kaleme alınan veya müsveddesi yapılan 
her evrakı biuat vrya müvekkilile birlikte imzaya mecburdur. 

Madde 41 - Avukat iş hrı;usunda yapbğı mülakatlardan lüzumlu 
saydıklarını bir zabıt varakasil~ ksbit eder. Zabıt varakasının ziri müla
katı yapanlar tarafından imza olunur. 

Madde 42 - Levhada kayıdlı olan her avukatın mensub olduiu 
baro nezdinde Adliye Vekaletinde gönderilen nüınune}e tevfıkan tanzim 
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Kilo Fi ati 
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Kapımalı pamuk 
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TÜRKSÖZÜ 

!Matbaac~~ 1 Gazetecilik 1 

Mütenevvi rf'nkli 

hrr türlii tab işlerinizi 

ançak TürksözUnün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eser lcrinizi Tiirk 

sö:ıii matbaasında ba!'
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eser iniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zelle;.tirmck i~tiyoısa 

nız kitapiarınızr 1 ürk

sözünün mücelı t ıaııe· 

sinde ya c..tırını1.. Nefis 

1 LAN 

T A B 
* 

.. 

C l L D 
* 

biı cild, rt"nkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. • 

Resnıi eurak, ced
vr ller, clef tı·rler, çekler, 
bırnelcr , ka<:tıt, zarf, 

kar tvizi~ ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

• bir ıar..anda en nı· fis 

bir şekilde en zarif hu 
rufatla Tiirksöıiinde ) a 
pılır. 

Tün..söz!i matbaa
sı "Tiirksözii,,nJen baş 

ka her boyda gazete, 
nıccımıa, tabeder. 

Nevyork Sergisi için 
Adana Ticaret ve Sanayi 0Cldsından : 

1939 nisanında açılacak olan Nevyork Diinya Sergisine lıükunıelimi 
zin <le geniş "mikyasta İ.)tir.ıki mukarrerdir. Hu 111iilıi ,. ~(·rgide ·ı ürk sa 
nat, el ve ev işlerine ait eşy.t da teşhir edilecektir. Ellerinde bu tarzda 
işi •meli çevrt', yalık, örtii, yastık yüzü, taht.t ve: (ıyma işlenıelcr Vf'S<.ıire 
h11l11nanlar Odamıza miiracaatla eşy;ılarını teVlli edebilirler. Bu eşyaların 
sergide iyi ve t•I sanatlarını teşvik t!dici lıir fratla satılması ıııümkiindür. 

• .Satılmıvan eşyanın yollama ve sahibiııe iddc~İıı r kadar yapılacak Lilcüııı 
le masraflrır sergi komitesince temin olunacaktır. 

Muhterem halkımızın hu nıuazzanı sergiye nıilii ve el sanatlarının gii · 
zd Örnek/l' rİni görıdermek suretiyle yiiksek gayeyi takdir edecekleri ınu
lrnlckaktır. Alakadarların bu fırsatı kaçırmamak iizere h.ırekete grçınele
rini ve sergi hakkında fazla ma!ümat ~ılnıf<k istiyenleriıı Oıiaınıza ınüra. 
c~at e ylf'meJerini rica ederiz. 28 1 9792 

Ttirkıorll 
m ~ - -----· 

Milli Mensucat Fabrikası Limited 
Sosyetesi müdürlüğünden : 

Sayğıdeğer çiftçi müşterilerimize 

Fabrikamızda çekilen pamukların ve çiğitlcrin çekildikleri tarihler
lerdcn itilıaren en nihayet 15 gün içinde fabıikamızdan kaldırılması lazım 
dır. Pamuklar ve çiğitler çekildikleri tarihlerdrn itibarnn yalnız o~~e~ 
gün müddetle sigorle:tlı olup bu müd,Jetten sonra vu~uu melhuz her, turlu 
hasar, zarar, ziyan lıozulma, denişme ve yangın tahrıbatrndan mes ul~ ve 
zamin değiliz. . 

Onbeş aün içinde kaldırılmayan pamukların uütün naklıye, prese 
ve saire ınc.sr:fları mal sahilılerine ait olmak ve preselenmek üzere pre· 
selere sevk edilir. Preselerde vukuu melhuz her türlü zarar ziyan ve yan
gın tahribatından dol .ıyı da fabrikamızın rncsul ve zamin olmayacağını 
·1 4 d . '.l-3 9790 ı an e erız. 

CAN . --"' .. __ _ 

ı: 

,. 

------ ------------------------: 
1 AK H M MI 

Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Lütfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın müşte~ileri~in 
.sıhhat ve istirahatlerini göz öniinde hulıırıdıırarak bütün malzt"ıneyı yenıd:n 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerlerı 
ilave ettim . 

Konfor, uc:ızluk 
• ________ _..._ _...,,, ...... ~~- ;:ça 

• 

• 

• 

TÜRKİYE 
CUMHV IİY ETi 

9779 
5 

ör i 

28 Eyluf 

I!-_· B_E_L_E~Y_E_iL_A_N_L_A_R_I 
1- Belediye zabıta memurları için 30 takım kışlık elbise ve 

det kaput açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2- Elbiseve kaputların muhammen bedeli 1200 liradır: 
3- Muvakkat teminatı doksan liradır. da 
4- İhalesi birinci teşrinin 10 uncu Pcr_şer_:nbe günü saat 00 

diye encümeninde yapılacaktır. .. e 
5-Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler ora~a gor 
6- isteklilerin ihale günü teminatlarile birlikte bcledıye 

1... 1 73-28-4-9 müracaatları i an o unur. 

1 - Sebze P dZurnda yaptırılacak olan sundurma İnşaatı açılı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 173),54 liradır. 
3 - Muvakk~t. te~inatı. 1.30,16 liradır. . .. .. octdl 
4 - ihalesi l.mıncı Teşrının 10 uncu Paz:ırtesı gunu saat 

diye encümeninde yapılacaktır. . .. d .. 
5 - Şartname, keşif ve projeleri Belediye fen işlerı Mu " 

dir. lsteyenl~r orada görebilirler. 
6 _ isteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte 

encümenine müracaatları ilan olonur. 

25--29-5- -8 9787 

Dikkat ,,Ateş ,, 
s~baları 
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ucuz 
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a 
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Omer ' Başeğmeı 
• A Ticaretha.nesinde bulacaksınız ef 

Hükumet caddesı telefon 168 Tel. Baş 

Y490 69 

llt•r mevsim ve muhite göre 

ç A y 
Q Albayrak Mustafa Nezih 

larının ınuvaff akıye-t sırrı !.>undadır 

d için hazıı lanmış KOKULU , Scrinldici A ana hususi kutu ve paketler içiııde 
ALI RIZA KELLEŞEKER TIE.L\RETHANJ::SI ~ 

.le.o•"' ne gelml,tir. Bir fincan ÇitY gUnUn bunaltıcı 

Doktot Operatör 

Hadi . Kiper 

ı ı 
1 
1 

1 ZIRAAli.BANKASJ • 1 
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